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النِّ
تاجاتُ :ي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َّط َل َب ِة َب ْع َد الانتها ِء ِم َن هذه الوحدة المتمازجة ،والتّفاع ِل َم َع ال�أنشط ِة� ،أ ْن
ُ
ِ
ِ
ِ
خلال ما ي�أتي:
مهارات اللغة العربيةِ ،م ْن
توظيف
رين َعلى
َيكونوا قا ِد َ
الاح ِت ِ
الحقائِقِ َوال َمفاهي ِم.
الاس ِتما ِع بِتفا ُعلٍ َم َع ْ
فاظ بِ�أ ْك َب ِر َق ْد ٍر ِم َن َ
ْ 1-1
2-2ال َّت َع ُّر ِف �إِلى نُ ْب َذ ٍة َعنِ ال ُّنصوصَِ ،و ُم َؤلِّفيها.
راء ًة ِ
صام َت ًة.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ص ِق َ
ِ 3-3ق َ
ئيس ِة وال َف ْر ِع َّي ِة فيها.
ْ 4-4اس ِت ْن ِ
تاج ال� أ ْفكا ِر ال َّر َ
حيح ًة ُم َع ِّب َرةً.
راء ِة ال ُّنصو ِ
راء ًة َج ْه ِر َّي ًة َص َ
ص ِق َ
ِ 5-5ق َ
ضيح َمعاني ال ُم ْف َر ِ
داتَ ،وال َّت ِ
الجدي َد ِة.
راكيب َ
َ 6-6ت ْو ِ
تاج ال َع ِ
ص الشِّ ْع ِر َّي ِة.
واط ِف الوا ِر َد ِة في ال ُّنصو ِ
ْ 7-7اس ِت ْن ِ
ِ 8-8ح ْف ِظ ِس َّت ِة �أ ْب ٍ
يات ِم ْن َقصي َد ِة (سنعود).
ِ
ِّجاهات ال�إ يجابِ َّي ِة الوا ِر َد ِة في ال ُّنصوصِ.
َ 9-9ت َمثُّلِ ال ِق َي ِم َوالات
َ 1010ت ْو ِ
الص ْر ِف َّي ِة في ِكتاباتِ ِه َو ِس ٍ
ظيف ال َّت ْط ِ
ياقات َحياتِ َّي ًة ُم َت َن ِّو َع ًة.
بيقات ال َّن ْح ِو َّي ِة َو َّ
اله ْم َز ِة ال ُم َت َو ِّس َط ِة َر ْسماً َصحيحاً.
َ 1111ر ْس ِم َ
َموذج ِم ْن َخ َّط ِي ال َّن ْس ِخ َوال ُّر ْق َع ِة.
ِ 1212كتا َب ِة ن ٍ
ِ 1313كتا َب ِة ِف ْق َر ٍة داعمة.

ال َو ْحدَ ُة ال�أولى

َر ْح َم ُة الل ِه ِب ِعبا ِد ِه

َم ْع ِر َفـ ُة ال َع ْبـ ِد بِ َر ْح َمـ ِة اللـ ِه الَّتــي َو ِسـ َع ْت كُ َّل شَ ـ ْـي ٍء َت ْسـ ُك ُب فــي َق ْل ِبـ ِه ال ُّط َم�أْني َنـ َة َوال ّر َاحـ َة فــي �أ ْحوالِـ ِه
كُلِّهــاَ ،سـ ّرائِهاَ ،و َض ّرائِهــاَ ،ف ِمـ ْـن َر ْح َمـ ِة اللـ ِه َتعالــى بِالنّــاسِ� ،أنَّـ ُه �أقــا َم الدَّلائِـ َل ال َك ْونِ َّيـ َة ال َعظي َمـ َة الَّتــي َتـ ُد ُّل
ـداء �إِلَ ْيـ ِهَ ،و ِعبا َدتِـ ِه بِ ُعقولِ ِهـ ْم َو ْحدَهــاَ ،و�إِنَّمــا
َعلــى َع َظ َم ِتـ ِهَ ،و َو ْحدانِ َّي ِتـ ِهَ ،وقُ ْد َرتِـ ِهَ ،و َت ْدبيـ ِر ِهَ ،ولَـ ْم ُي َكلِّ ْف ُهـ ُم الا ْه ِتـ َ
الحـ ِّقَ ،و ِحي َن ِئـ ٍذ
�أ ْو َضـ َـح لَ ُهـ ُم ال َّطريـ َق؛ بِـ�أ ْن َب َعـ َ
ـاءَ ،وال ُّر ُسـ َل؛ لِ ُي َع ِّرفو ُهـ ْم بِ َر ِّب ِهـ ْمَ ،و ُي َز ِّينــوا َحيا َت ُهـ ْم بِ َ
ـث لَ ُهـ ُم ال�أنْ ِبيـ َ
ـات الَّتــي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا ِمـ ْـن ســو َر ِة
ـابَ .وال�آيـ ُ
ـواب� ،أ ْو َت ْسـق َُط ُح َّج ُت ُهـ ْم َف َي ْسـ َت ِح ّقوا ال ِعقـ َ
�إِ ّمــا �أ ْن ُيؤ ِْمنــوا َف َينالــوا الثَّـ َ
ِ
فاطـ ٍر تُعالِـ ُـج َهــذا ال َم ْوضــو َع.
قال تعالى:

ﱫﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
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تُؤ َفكونَ :تُ ْص َرفو َن َع ْن ِعبا َدتِ ِه

ال َغــرو ُر :مــا َيخْ ـ َد ُع إِال�نْســانَ،
َو َي َغ ـ ُّر ُه ِمـ ْـن مـ ٍ
ـال� ،أ ْو جــا ٍه� ،أ ْو
شَ ـ ْـه َو ٍة.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
يب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُِج ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
 -1ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز الِ�إجا َب ِة َّ
الص َ
�أ -ما ال َم ْقصو ُد بِال َو ْع ِد في َقولِ ِه تعالى�( :إِ َّن َو ْع َد الل ِه َح ٌّق)؟
زاء.
 -1ال ِّر ْزقُ				 .
َ -2الب ْع ُثَ ،و َ
الج ُ
� -4إِ ْهلا ُك ال َعد ُِّو.
				
 -3ال َم ْو ُت.
ب -ما ال َع ُد ّو ِان اللَّ ِ
اس في ال� آ ِ
يات؟
ذان َح َّذ َر الل ُه تعالى ِم ْن ُهما النّ َ
سَ ،وال ُّدنْيا.
ساء			.
 -1الما ُلَ ،وال ِّن ُ
 -2ال َّن ْف ُ
 -4ال ُّدنْياَ ،والشَّ ْيطانُ.
 -3الشَّ ْيطانَُ ،وال� أ ْموا ُل		 .
جَ -منِ ال ُمخا َط ُب في َق ْولِ ِه َتعالى( :فلا َت ْذ َه ْب نَ ْف ُسكَ َع َل ْي ِه ْم َح َس ٍ
رات)؟
السلا ُم.
النبي ُم َح َّم ٌد ¶			 .
 -2موسىَ ،ع َل ْي ِه َّ
ُّ -1
 -4إِال�نْسا ُن العاصي.
 -3إِال�نْسا ُن ال ُمؤ ِْم ُن			 .
ف الل ُه َتعالى نَ ْف َس ُه في ال� آ َي ِة ال�أولى بِ ِص َف َت ْينِ َع ِظي َم َت ْينِ  ،ما ُهما؟
َ -2و َص َ
ــن ال ُمؤ ِْمــنِ َ ،و ِ
ــح ذلِــكَ .
الكافــ ِر َيــ ْو َم ال ِقيا َمــ ِة ،ن ِّ
ُوض ُ
ــزاء كُ ٍّل ِم َ
 -3تُ َب ِّيــ ُن ال� آ َيــ ُة ّ
الســابِ َع ُة َج َ
ِ
طان لِل�إ نْسـ ِ
ـداو ِة الشَّ ـ ْي ِ
ـان.
 -4ن َْسـ َتخْ ر ُِج ِمـ َـن ال� آ َي َت ْيــنِ
السا ِد َسـ ِة َم ْظ َه َر ْيــنِ ِمـ ْـن َمظا ِهـ ِر َعـ َ
الخام َسـ ِةَ ،و َّ
س ِم ْن َر ْح َم ٍة َفلَا ُم ْم ِسكَ لَ َها َو َما ُي ْم ِس ْك َفلَا
 -5نَشْ َر ُح َق ْولَ ُه َتعالىَ ( :ما َي ْف َت ِح اللَّ ُه لِل َّنا ِ
ُم ْر ِس َل لَ ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه).
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُر ،ثُ َّم ن ُ
ّ
ذين �آ َمنوا)؟
 -1لِ َم خا َط َب ِت ال� آ ُ
ذين �آ َمنوا (يا �أ ُّيها الَّ َ
ص الَّ َ
اس)َ ،ولَ ْم َت ُخ َّ
اس عا َّم ًة (يا �أ ُّيها النّ ُ
يات النّ َ
ــح ,نُ َعلِّــ ُل َذلِــك.
الســابِ َع ِة إِال�يمــا َن بِال َع َمــ ِل َّ
الصالِ ِ
َ -2ق َــر َن اللــ ُه _تعالــى_ فــي ال� آ َيــ ِة َّ
السو َر ِةَ ،وال� آ َي ِة ال�أولى؟ نُ َو ِّض ُح ذلِكَ .
َ -3ه ْل ُهنا َك َعلا َق ٌة َب ْي َن ْاس ِم ّ
3

لوب:
ثالِ َثاً -اللُّ َغ ُة وال� أ ْس ُ
 -1نُ َوفِّ ُق َب ْي َن ال� آ َي ِةَ ،وال� أ ْس ِ
لوب الَّذي َت َض َّم َن ْت ُه:
�أ -قا َل َتعالىَ ( :فلَا َت ْذ َه ْب َن ْف ُسكَ َع َل ْي ِه ْم َح َس َر ٍ
ال� أ ْم ُر
				
ات)
داء
						
ب -قا َل َتعالىَ ( :فات َِّخ ُذو ُه َع ُد ًّوا)
ال ِّن ُ
ال َّن ْه ُي
				
اس �إِ َّن َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّق)
ج -قا َل َتعالىَ ( :يا �أ ُّي َها ال َّن ُ
الاس ِت ْفها ُم
				
د -قا َل َتعالىَ ( :ه ْل ِم ْن َخالِقٍ َغ ْي ُر اللَّ ِه َي ْر ُزقُ ُك ْم)
ْ
										الشَّ ْر ُط
يات �أضْ دا َد ال َك ِل ِ
 -2ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال� آ ِ
سوء).
مات ال�آتِ َي ِةُ ( :م ْر ِس َلُ ،ي ِض ُّلُ ،
الصالِ َح ِ
ات).
َ -3ن ْذك ُُر ُم ْف َر َد كُ ٍّل ِم ْنُ ( :ر ُس ٌل� ،أ ْج ِن َح ٍةّ ،

إِ
ال� ْملا ُء:

الهَ ْم َز ُة ال ُم َت َو ِّس َط ُة

َن ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط فيما َي أ�ْتي:
ناء بِرِعا َي ِة �آبائِ ِه ْمَ ،و َعلى النّ ِاش َئ ِة �أ ْن ُي َقدِّروا ه ِذ ِه ال ِّرعا َي َة.
 َ 1ي ْحظى ال� أ ْب ُ 2كُ ُّل �إِنْ ٍسان َم ْسؤو ٌل َع ْن نَ ْف ِس ِهَ ،ف ْل َي َّتقِ الل َه فيها.
عيش شَ ْع ُبنا َعلى �أ ْر ِض ِه بِ َسلا ٍم َو ُط َم�أْني َن ٍة.
 3ال ُم ْح َت ُّل َي ْرفُ ُض �أ ْن َي َ
روء ِة.
مين الَّ َ
ساء ُل َب ْع ُض ُه ْم َع ْن ِس ِّر انْ ِتصا ِر ال ُم ْس ِل َ
 َ 4ق ْد َي َت َذين َي َّت ِصفو َن بِال َم َ
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ْ
ن ِ
ـظ �أ َّن ال َك ِلمـ ِ
ـات الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
ُلاحـ ُ
ـاء ُل،
ـوط فــي ال� أ ْم ِث َلـ ِة ال ّســابِ َق ِة (�آبائِ ِهـ ْمَ ،م ْســؤو ٌلُ ،ط َم�أني َنـ ٍةَ ،ي َتسـ َ
اله ْمـ َز َة ال ُم َت َو ِّسـ َط َةَ ،ون ِ
ـروء ِة) َد َخ َلـ ِ
ُلاحـ ُ
ـظ �أ َّن
ـاء ْت فــي َو َسـ ِـطها؛ لِــذا ُسـ ِّم َي ِت َ
ـت َ
اله ْمـ َز ُة فــي بِنائِهــاَ ،وجـ َ
ال َمـ َ
اله ْمـ َز َة فــي ال ِمثـ ِ
توحـ ًة َومــا َق ْب َلهــا َم ْكســو ٌر (النّ ِاشـ َئ ِة)؛ لِــذا
ـاء ْت َم ْف َ
َ
ـاء ْت َم ْكســو َرةً� ،أ ْو جـ َ
ـال ال� أ َّو ِل (�آبائِ ِهـ ْم) جـ َ
ـت َعلــى نَ ْبـ َـر ٍة.
كُ ِت َبـ ْ
َون ِ
ـاء ْت َمضْ مو َمـ ًة َومــا َق ْب َلهــا ســا ِك ٌنَ ،وفــي ال ِمثـ ِ
اله ْمـ َز َة فــي ال ِمثـ ِ
ُلاحـ ُ
ـال
ـظ �أ َّن َ
ـال الثّانــي ( َم ْســؤو ٌل) جـ َ
ْ
الثّالِ ِ
تــوحَ ،وفــي ال ِم ِ
جــاء ْت
جــاء ْت ســا ِك َن ًة َومــا َق ْب َلهــا َم ْف ٌ
ــروء ِة) َ
ســاء ُل ،ال َم َ
ثــال ال ّرابِ ِــع ( َي َت َ
ــث ( ُط َم�أني َنــ ٍة) َ
الس ـ ْطرِ).
ـف ســا ِك َن ٌة� ،أ ْو َم ْف َ
َم َ
فتوح ـ ًة َومــا َق ْب َلهــا �ألِـ ٌ
توح ـ ًة َومــا َق ْب َلهــا وا ٌو ســا ِك َن ٌة ( َعلــى َّ

ِضاءات إِ� ْملائِ َّي ٌة:
إ�
ٌ
كات َو ْف َق قُ َّوتِها �إِلى ما َي�أْتي:
الح َر ُ
 1تُ َرت َُّب َ•ال َك ْس َرةَُ ،وتُ ِ
الياء (ال َّن ْب َرةُ) (ئـ)ِ ،م ْث ُل( :هائِ ٌل).
ناس ُبها ُ
الض َّم ُةَ ،وتُ ِ
الواو (ؤ)ِ ،م ْث ُلَ ( :تفا ُؤ ٌل).
• َّ
ناس ُبها ُ
•ال َف ْت َح ُةَ ،وتُ ِ
الح ِ
ركات كُلِّها.
ف ِم َن َ
السكو ُن �أضْ َع ُ
(س�أ َل)َ ،و ُّ
ناس ُبها (�أ)ِ ،م ْث ُلَ :
َــت َم ْكســو َرةً� ،أ ْو كا َن مــا َق ْب َلهــا َم ْكســو ٌرِ ،مثْــ ُل:
اله ْمــ َز ُة ال ُم َت َو ِّســ َط ُة َعلــى نَ ْب َــر ٍة� ،إِذا كان ْ
ــب َ
 ُ 2ت ْك َت ُ( ُم ْط َم ِئــ ُّن ،الا ْط ِمئنــانُ).
اله ْم َز ُة ال ُم َت َو ِّس َط ُة َعلى واوٍ:
 3تُ ْك َت ُب َـوحِ ،م ْثـ ُلَ ( :رؤو ٌم)� ،أ ْو ســا ِك ٌن،
•�إِذا كانَـ ْ
ؤوس)� ،أ ْو َم ْفتـ ٌ
ـت َمضْ مو َمـ ًةَ ،ومــا َق ْب َلهــا َمضْ مــو ٌمِ ،م ْثـ ُلُ ( :ر ٌ
ِم ْثـ ُلَ ( :م ْســؤو ٌل).
توح ًةَ ،وما َق ْب َلها َمضْ مو ٌمِ ،م ْث ُلُ ( :م ْؤ َت ُةُ ،سؤا ٌل).
•�إِذا كان َْت سا ِك َن ًة �أ ْو َم ْف َ
جاء ْت:
 4تُ ْك َت ُب َاله ْم َز ُة ال ُم َت َو ِّس َط ُة َعلى �ألِ ٍف �إِذا َ
توح ًة َوما َق ْب َلها سا ِك ٌنِ ،م ْث ُلَ ( :م ْس�ألَ ٌة).
توح ًةَ ،وما َق ْب َلها َم ْف ٌ
توحِ ،م ْث ُلَ ( :ر�أ َب)� ،أ ْو َم ْف َ
• َم ْف َ
ْ
س).
•سا ِك َن ٌة َوما َق ْب َلها َم ْف ٌ
توحِ ،م ْث ُلَ ( :ر�أ ٌ
توحــ ًة َب ْعــ َد �ألِ ٍ
ــف� ،أ ْو وا ٍو ســا ِك َن ٍةِ ،مثْــ ُل:
جــاء ْت َم ْف َ
ــب َ
اله ْمــ َز ُة ال ُم َت َو ِّســ َط ُة َعلــى َّ
 5تُ ْك َت ُالســ ْط ِر �إِذا َ
َبــوءةٌ).
(كفــاءةُ ،ن َ
َ
اله ْم َز ِة الَّتي َت ْح َتها َخ ٌّط فيما َي�أْتي:
�أ َّولاً -نَ ْذك ُُر َس َب َب ِكتا َب ِة َ
اح بِئْراً في �أ ْر ِض ِه؛ لِ َي ْس ِق َي َم ْزروعاتِ ِه.
َ 1 -حف ََر ال َف ّل ُ

ريبات إِ
ال� ْملائِ َّي ُة
الت َّْد ُ

 َ 2ي ْن َبغي لِ ْل إِ�نْ ِسان �ألّا َي َّت ِخ َذ ِم ْن �إِخْ وانِ ِه َصديقاً �إِلّا َمنِ اخْ َت َب َر شُ ؤونَ ُه َق ْب َل ُمؤاخاتِ ِه.
ص الشّ ائِ َق ِة.
لوء ٌة بِال ُك ُت ِب َوال ِق َص ِ
 َ 3م ْك َت َب ُة ال َم ْد َر َس ِة َم ْم َ َ 4حلَّ ِت الطّالِ َب ُة َم ْس�ألَ ًة َص ْع َب ًة في ال ِّر ِياض ّي ِ
ات.
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اله ْم َز ِة ال ُم ِ
ناس ِب فيما َي�أْتي:
ثانِياً -نَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِشَ ْكلِ َ
السلا ُم�« :ألا كُلّ ُك ْم را ٍع َوكُلُّ ُك ْم َم ْسـ ـــــــ و ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِه».
 1قا َل َع َل ْي ِه َّنانير.
2 -ه ِذ ِه ال ُع ْم َل ُة ِم ْن ِفـ ـــــــــ ــ ِة َعشَ َر ِة َد َ

( ُم َّتف ٌق َع َل ْي ِه)

 َ 3يـ ــــــــ َت ِم ُن الجا ُر جا َر ُه.الخ ْي ِر َت ِجدو ُه.
َ 4 -تفاـــــ لوا بِ َ

ورقة عمل
المتوسطة
الهمزة
ّ
الهدف :نكتب الهمزة المتوسطة بصورها كافّة كتابة صحيحة.
نتذكّر - :الحركات َوفق ق ّوتها ُترتَّب كال�آتي( :الكسرة ،فالضمة ،فالفتحة).
 ُتك َتــب الهمــزة المتوســطة علــى حــرف يماثــل حركــة الحــرف ال�أقــوى (حركــة الهمــزة ،وحركــة مــايســبقها).
�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
�أولاً -نكتب مضارع ال�أفعال ال�آتية:
أ� َخــ َذ� ................ :أ ّجــ َل................. :
..................
�أ َك َل:
....................
ثانياً -نصل ال�أحرف ال�آتية ،ونراعي كتابة الهمزة المتو ّسطة فيها:
ِ -1ف ْء ر ا نٌَ -2 ........................... :ر َء ْي ُت............................ :
ُ -3و ض و َء َكُ -4 ........................ :ل ْء ٌم............................ :
�أنَّ:

...................

�أ ّذنَ:

ثالثاً -نص ّحح ال�أخطاء ال�إ ملائية فيما تحته خ ّط فيما ي�أتي:
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 -1التّفاء ُل يساعدنا في تحقيق �أهدافنا.

().............................

يس كلم ًة بمناسبة �إعلان الاستقلال.
� -2ألقى ال ّر�أ ُ

() .............................

مس َئل ًة صعبة.
 -3حل الطّالب ْ

()..............................

الصفات عند العرب.
 -4تُ َع ّد المرو�أ ُة من �أنبل ّ

()..............................

ال َو ْحدَ ُة الثّانِ َي ُة

طين َق ْل ُب ال� أ َّم ِة
فِ َل ْس ُ

(فريق التّ أ�ليف)

ِ
ِ
فــوح ِم ْنهــا َع َبــ ُق
ــضَ ،ي ُ
ــي َق ْل ُ
ــب ال� أ َّمــ ِة النّابِ ُ
     ف َل ْســطي ُن ه َ
ــن ُد َو ِل العالَــ ِم �أ ْج َمــ َع،
التّ ِ
َبيــر ٍة َب ْي َ
اريــخ َو�أصالَ ُتــ ُهَ ،و َت َت َم َّتــ ُع بِ َمكانَــ ٍة ك َ
تاريخ َّيــ ٌةَ ،و ُجغ ِ
َف َلهــا َمكانَــ ٌة دي ِن َّيــ ٌةَ ،و ِ
ْراف َّيــ ٌةَ ،وفيهــا َمدي َنــ ُة �أريحــا
الجغ ِ
ــن
ْراف َّيــ ُة ِم ْ
ــطين ُ
�أ ْقــ َد ُم َمدينــ ٍة فــي العالَــ ِمَ ،و َت ْن ُبــ ُع �أ َه ِّم َّيــ ُة ِف َل ْس َ
ــي �آســياَ ،و�إِ ْفريقيــا.
َم ْو ِق ِعهــا الَّــذي ُي َعــ ُّد َه ْمــ َز َة َو ْصــ ٍل َب ْي َ
ــن قا َّر َت ْ
ض ال ِّرسـ ِ
الســما ِو َّي ِةَ ،و َم ْه ُد ال�أنْ ِبيا ِءَ ،و َم ْل َج ُؤ ُه ُم
�      إِ َّن ِف َل ْسـ َ
ـالات َّ
ـطين �أ ْر ُ
الح َر َم ْيــنِ الشَّ ــري َف ْينِ (ال َم ْســج ُد
الحصيـ ُنَ ،وفيهــا �أولــى ال ِق ْب َل َت ْيــنِ َ ،وثالِـ ُ
ـث َ
َ
ال� أ ْقصــى ال ُمبــا َر ُك) ،الَّــذي �إِلَ ْيـ ِه �أ ْسـ ِر َي بِال َّرسـ ِ
صلّــى اللّـ ُه َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َم-ـول َ
السـ ِ
ـماوات
السـ َـلا ُمَ -و ِم ْنـ ُه ُعـر َِج بِـ ِه �إِلى َّ
َف َصلّــى فيـ ِه �إِمامـاً بِال ُّر ُسـ ِل َ -ع َل ْي ِهـ ُم َّ
ُ ْ َ َ َّ
ى ب َعبْــده َلْ ًل ّم َن ال ْ َم ْ
الي أ ْ َ
ٰ
ـج ِد
ـ
س
س
ال ُعــلا؛ قــا َل َتعالــى« :ســبحان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ َُ
ْ َ ْ َ َّ َ َ َْ
ــرامِ إ َل ال ْ َم ْ
ال َ َ
ِ
إ
ل
ــو
ح
ــا
ن
ك
ار
ب
ي
ال
ــى
ق
ال
د
ــج
س
ــراء)1:
س
»
ُ
(ال�
ِ
ِ
ْ ُ
ِ
ِ
ـطين ُخ ِ
داس ـ ًة ِع ْن ـ َد
ـت َمدين ـ ُة ال ُق ـ ْد ِ
�       أضْ َفـ ْ
س َعلــى ِف َل ْسـ َ
صوص َّي ـ ًة َو َق َ
ـث ال�أما ِكــنِ ال ُم َقد ََّس ـ ِة َب ْع ـ َد َم َّك ـ َة ال ُم َك َّر َم ـ ِة
مين كافَّ ـ ًة؛ َف ِهـ َـي ثالـ ُ
ال ُم ْس ـ ِل َ
َوال َمدي َن ـ ِة ال ُم َن ـ َّو َر ِةَ ،ولَهــا َمكانَ ـ ٌة كَبيـ َـر ٌة ِع ْن ـ َد ال َمســيح ّي َين؛ َف َب ْيـ َـن �أ ِزقَّ ِتهــا
َنيســ ُة
الســلا ُمَ ،و َعلــى تُرابِهــا ُب ِن َي ْ
ُولِــ َد ال َم ُ
ســيح عيســىَ ،ع َل ْيــ ِه َّ
ــت ك َ

َع َب ٌقِ :ع ْط ٌر.
ال�أصالَ ُة :ال� أ ْص ُل.

َع َر َجَ :ص ِعدَ.

�أ ِزقَّـ ٌةُ :م ْف َر ُدهــا ُز َقــاقٌَ ،و َت ْعني:
الض ِّي َق َة.
ال ُّطـ ُـرقَ َّ
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ـت َمنــا َر َة ِع ْلـ ٍمَ ،و َم َحـ َّ
مينَ ،وا ْه ِتمــا َم ُخ َلفا ِء
ال ِقيا َمـ ِةَ ،ف�أ ْص َب َحـ ْ
ـط �أنْظــا ِر العالَ َ
مينَ ،ولكـ ْـن ُسـ ْرعا َن مــا ا ْم َتـد َّْت َيـ ُد ال َغـ ْد ِر �إِلَ ْيهــا؛ َف�أ ْو َق َع ْتهــا �أسـ َـير ًة
ال ُم ْسـ ِل َ
ـت ُح ْك ـ ِم إِال� ْف ِرنْـ ِـج َس ـ َن ٍ
وات َطوي َل ـ ًة �أ َخ ـ َذ ْت ِخلالَهــا َت ِئ ـ ُّن َو َت ْصـ ُـر ُخ،
َت ْحـ َ
ـلاح الدّيــنِ ال�أيّوبِـ ِّـيَ ،ف َل ّبــى
َفلا َم َسـ ْ
ـت َص َرخاتُهــا َمسـ ِـام َع ا ْبــنِ ال ّر ِاف َد ْيــنِ َصـ ِ
غاصبيهــاَ ،و�أعا َدهــا ُحـ َّر ًة َطلي َقـ ًة ِ
داءهــاَ ،وطـ َـر َد ِ
باسـ َم ًة َت ْصـد َُح َم�آ ِذنُهــا
نِ َ
بِ ِذ ْك ـ ِر اللّـ ِهَ ،ع ـ َّز َو َج ـ َّلَ ،وكَنائِ ُســها بِال َتراتي ـلِ.

َت ْصد َُحَ :ت ْر َف ُع َص ْو َتها.

للج َميـ ِـعَ ،حتّــى
ـض َحيــا ًة َو َم َح َّبـ ًة َ
ـب ِف َل ْسـ َ
َو َب ِقـ َـي َق ْلـ ُ
ـطين َيخْ ِفـ ُقَ ،و َيفيـ ُ
الاح ِت ِ
ــلال
ــت ْ
اله َم ِج َّيــ ِة َمــ َّر ًة �أخْ ــرى؛ َف�أ ْو َق َع ْتهــا َت ْح َ
ا ْم َتــد َّْت �إِلَ ْيهــا َيــ ُد َ
س ُه ِو َّي ِتهــا،
ــي الَّــذي َي ْســعى لِ َت ْهوي ِدهــا َح َجــر ًا َح َجــر ًاَ ،و َط ْمــ ِ
ِّ
الص ْهيونِ ِّ
َو ِحصارِهــا ا ْق ِتصا ِديّـاً َو ْاج ِت ِ
ماع ّيـاًَ ،و َت ْهجيـ ِر �أ ْه ِلهــاَ ،و ُمما َر َسـ ِة كُ ِّل �أ ْشـ ِ
ـكال
ـوتَ ،و ُمصــا َد َر ٍة لِل ُم ْم َت َلـ ِ
لال َوال َّتضْ ييــقِ َع َل ْي ِهـ ْمِ :مـ ْـن َهـ ْد ٍم لِ ُلبيـ ِ
إِال� ْذ ِ
ـكات،
لجــدارَِ ،وال َّتضْ ييــقِ َعلــى ال ِع ِ
فــال لِل ُم َؤ َّس ِ
َو�إِ ْق ٍ
ســاتَ ،وبِنــا ٍء لِ ِ
بــادات،
َوالا ْع ِتــدا ِء َعلــى ال ُم َقدَّسـ ِ
ـات.
س فــي َخ َط ـرٍَ ،وال َّت ْفريـ ُ
ـط فيهــا َت ْفري ـ ٌط فــي التّاريـ ِـخ
�إِ َّن َمدي َن ـ َة ال ُق ـ ْد ِ
الحضــا َر ِةَ ،و َجري َمــ ٌة بِ َحــ ِّق الماضــي َو ِ
الحاضــ ِر َوال ُمســ َت ْق َبلِ،
َوال ّديــنِ َو َ
س �إِلــى ســابِقِ َع ْه ِدهــا
َو َعلــى ال� أ َّمـ ِة �أ ْن َت ْن َهـ َ
ـض ِمـ ْـن َك ْب َوتِهــا؛ لِ ُتعيـ َد ال ُقـ ْد َ
ـت ِحجــا َر ًة َو�أ ِزقَّـ ًةَ ،ولا َمدي َنـ ًة عابِـ َـر ًة
س لَ ْي َسـ ْ
ِمـ َـن ال ِعـ َّز ِة َوال َكرا َمـ ِة؛ فال ُقـ ْد ُ
ِ
عاص َمــ ًة كال َع ِ
كَســائِ ِر ال ُمــ ِد ِنَ ،ولا ِ
ــي َعقيــ َد ٌة
واصــ ِم َف َح ْس ُ
ــبَ ،بــ ْل ه َ
الضمائِ ـرَِ ،و َد ٌم فــي ال ُعـ ِ
فــي القُلـ ِ
ـروقَ ،و َم ْر َك ـ ُز �إ ِْشــعا ٍع
ـش فــي َّ
ـوبَ ،ونَ ْقـ ٌ
ـلال َف إِ�نَّ ـ ُه �إِلــى َز ٍ
الاحتـ ِ
وال،
لا َي ـ ْذويَ ،ولا َي ْن َط ِفـ ُـئَ ،و َم ْهمــا طــا َل لَ ْي ـ ُل ْ
ـداء رِجــا ٌل
َوسـ َـي ْب ُز ُغ َف ْجـ ُـر ُ
الح ِر َّيـ ِة لِل َمســرى َوال� أ ْســرىَ ،ب َعـ َد �أ ْن ُي َل ِّبـ َـي ال ِّنـ َ
ـض َحيــا ًة
َصدَقــوا مــا عا َهــدوا اللّ ـ َه َع َل ْيــه؛ لِ َيعــو َد لِ ِف َل ْسـ َ
ـطين َق ْل ُبهــا النّابِـ ُ
َو ُح ّب ـاً َو َتســا ُمحاً.
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َك ْب َوتُهاُ :سقو ُطها.

ف.
لا َي ْذوي :لا َيضْ ُع ُ

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
أ� َّولاً -ن ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
 -1ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
الح َر َم ْينِ ِم ْن َح ْي ُث:
 -1ال َم ْس ِج ُد ال� أ ْقصى ثالِ ُث َ
الاج ِتماع َّي ُة    .ج -ال َمكا َن ُة الدّين َّي ُة     .دُ -الب ْع ُد ال َمكانِ ُّي.
ناء.
ب -ال َمكا َن ُة ْ
�      أ -ال ِب ُ
ـطين َيخْ ِف ـ ُق َحيــا ًة َو ُح ّب ـاً َحتّــى ا ْم َت ـد َّْت �إِلَ ْيهــا َي ـ ُد
 -2ال َم ْقصــو ُد بِ َي ـ ِد َ
اله َمج َّي ـ ِة فــيَ :
ـب ِف َل ْسـ َ
«و َبقـ َـي َق ْلـ ُ
اله َم ِج َّي ـ ِة َم ـ َّر ًة �أخْ ــرى».
َ
ريطاني .د -ال َغ ْز ُو الف ََرنْ ِس ُّي.
�      أ -إِال� ْف ِرنْ ُج.
الاح ِتلا ُل ِّ
بْ -
يوني .ج -الانْ ِت ُ
الص ْه ُّ
داب َالب ُّ
تان ال ُم َتقا ِر َب ِ
 -3ال َك ِل َم ِ
تان في ال َم ْعنى ِم ْن َم ْجمو َع ِة ال َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي ِة:
�      أَ ( -ت ْصد َُحَ ،ت ِئ ُّن) .ب( -ال� أ ْسرى ،ال َم ْسرى) .ج( -ا ْه ِتما ٌمَ ،ت ْفري ٌط) .د( -ال ِع َّزةُ ،ال َكرا َم ُة).
 -4ال َم ْقصو ُد بِ ِبلا ِد ال ّر ِاف َد ْينِ :
د -ال َم ْغر ُِب ال َع َربِ ُّي.
ج -الشّ ا ُم       .
�      أِ -م ْص ُر      .ب -ال ِعراقُ       .
طين َم ْه ُد ال�أنْ ِبيا ِءَ ،ك ُث َر ْت فيها:
 -5لِ� أ َّن ِف َل ْس َ
د -ال َم ِ
ساجدَُ ،وال َكنائِ ُس.
قامات ال�أنْ ِبيا ِء.
ناس ُ
بات الدّين َّي ُة .ب -ال َّت َعدُّد َّي ُة ال ِف ْكر َّي ُة    .جَ -م ُ
�أ -ال ُم َ
ِ -6
طين ال� أ َب ِد َّي ُة:
عاص َم ُة َد ْولَ ِة ِف َل ْس َ
الخلي ُل           .دَ -غ َّزةُ.
س            .جَ -
�       أ -را َم اللّه           .ب -ال ُق ْد ُ
َنيس ُة ال ِقيا َم ِة في:
َ -٧ت َق ُع ك َ
س.
		
س.
		
ب -رام اللّه.
		
�       أَ -ب ْيت لَ ْحم.
ج -ال ُق ْد ِ
د -نا ُبلُ َ
ِ -2م ْن �أ ْي َن ا ْك َت َس َب ْت ِف َل ْسطي ُن َمكان َـ َتها الدّي ِن َّي َة؟
س ُخ ِ
طين َولِل� أ َّم ِة إِال� ْسلام َّي ِة .نُ َعلِّ ُل ذلِكَ .
 -3تُ َمثِّ ُل َمدي َن ُة ال ُق ْد ِ
صوص َّي ًة لِ ِف َل ْس َ
ظاهر ال َّتضْ ييقِ َو إِال� ْذ ِ
طين.
الاح ِتلا ُل ِّ
لال الَّذي ُيمار ُِس ُه ْ
يوني بِ َح ِّق �أهْلِ ِف َل ْس َ
 -4نَ ْذك ُُر َم َ
الص ْه ُّ
س َت ْف ٌ
والحضا َر ِة .نُ َو ِّض ُح ذلِكَ .
 -5ال َّتفر ْي ُط بِ َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ
اريخ َ
ريط في ال ِّدينِ َوالتّ ِ
 -6ما ِ
واج ُبنا تُجا َه ال ُق ْدسِ؟
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ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
الاح ِت ِ
يوني .ن َُب ِّي ُن َر�أْ َينا في ذلِكَ .
لال ِّ
طين ِم ْن َبراثِنِ ْ
 -1ال َو ْح َد ُة َم ْط َل ٌب ُم ِل ٌّح لِ َت ْحري ِر ِف َل ْس َ
الص ْه ِّ
الح َر َم ْينِ  .نُ َو ِّض ُح ذلِكَ .
 -2ال َم ْس ِج ُد ال� أ ْقصى ُي َع ُّد �أولى ال ِق ْب َل َت ْينِ َ ،وثالِ َث َ
س ُه ِو َّي ِتها؟
الص ْهيونِ ُّي لِ َت ْهوي ِد ال ُق ْدسَِ ،و َط ْم ِ
الاح ِتلا ُل ِّ
ف َي ْسعى ْ
َ -3ك ْي َ
 -4لا تُشَ ُّد ال ِّرحا ُل �إِلّا �إِلى ثَلا َث ِة َم ِ
ساجدَ .ما ِه َي؟ َو�أ ْي َن َي َق ُع كُ ُّل َم ْس ِج ٍد؟
ض.
 -٥نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر فيِ :ف َل ْسطي ُن ِه َي َق ْل ُب ال� أ َّم ِة النّابِ ُ

ثالِثاً-
ف ال ِعبا َر َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إنْشائِنا( :لا َم َس ْت َص َرخاتُهاَ ،ت ْصد َُح م�آ ِذنُها).
 -1نُ َو ِّظ ُ
اريخ َو�أصالَ ُت ُهَ ،ي ْب ُز ُغ الف َْج ُر)؟
 -2ما َدلالَ ُة كُ ٍّل ِم ْنَ ( :ي ُ
فوح ِم ْنها َع َب ُق التّ ِ
ص ِض َّد (ال َّت َم ُّسكُ بِها).
 -3ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
 -4نُ َو ِّض ُح ال َم ْقصو َد بـِ :إِ
راج).
راء َوال ِم ْع ُ
(ال� ْس ُ

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
والم ْع ِر َف ُة
النَّ ِك َر ُة َ
َن ْقر�أ ما َي أ�ْتيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
الضمائِـرَِ ،و َد ٌم فــي ال ُعـ ِ
« َبـ ْل ِهـ َـي َعقيـ َد ٌة فــي القُلـ ِ
ـروقَ ،و َم ْر َكـ ُز ذلِــكَ إِال� ْشــعا ِع الَّــذي لا
ـش فــي َّ
ـوبَ ،و َن ْقـ ٌ
ـلال َف إِ�نَّــه �إِلــى َز ٍ
الاح ِتـ ِ
ـطين
َيـ ْذوي َولا َي ْن َط ِفـ ُـئَ ،و َم ْهمــا طــا َل لَ ْيـ ُل ْ
والَ ،و َسـ َـي ْب ُز ُغ َف ْجـ ُـر ُ
الح ِّر َّيـ ِةَ ،و َيعــو ُد لِ ِف َل ْسـ َ
ـض َحيــا ًة َو ُح ّبـاً َو َتســا ُمحاً».
َق ْل ُبهــا النّابِـ ُ
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ن ِ
ــماءَ ،و�أ َّن ال� أ ْس َ ِ
ــظ �أ َّن ال َك ِل ِ
ُلاح ُ
ُلــوب ،ذلِــكَ ،
ــي ،الق ُ
مــات الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطــو ٌط َجمي َعهــا �أ ْس ٌ
ــماء (ه َ
ِفَ ،و�أ َّن ( ِهـ َـي) َضميـ ٌر ُم ْنف ِ
الاح ِتـ ِ
ف بِـــ (ال) ،و َك ِل َمـ ُة
ـوب) ْاسـ ٌم ُم َعـ َّر ٌ
ـلالِ ،ف َل ْســطي ُن) َمعــار ُ
الَّــذي ،لَ ْيـ ُل ْ
َصـ ٌلَ ،و(القُلـ َ
ـف،
(ذلِــكَ ) ْاسـ ُم �إِشــا َر ٍةَ ،و(الَّــذي) ْاسـ ٌم َم ْوصــو ٌلَ ،و(لَ ْيـ ُل) ْاسـ ٌم ُمضـ ٌ
ـاف �إِلــى ُم َعـ َّر ٍف بِـــ (ال)؛ َفا ْك َت َسـ َـب ِم ْنـ ُه ال َّت ْعريـ َ
الضميـ ُـر (هــا) فــي ( َق ْل ِبهــا) َضمي ـ ٌر ُم َّت ِص ـ ٌلَ ،ون ِ
ُلاحـ ُـظ �أ َّن ال َك ِلمـ ِ
ـات
َو ِ(ف َل ْســطي َن) ْاس ـ ُم َع َل ـ ٍم َي ـ ُد ُّل َعلــى َد ْولَ ـ ٍةَ ،و َّ
ــشَ ،و َد ٌم) ن َِك ٌ ِ
ــي ٍء ُم َحــ َّد ٍد.
( َعقيــ َدةٌَ ،ونَ ْق ٌ
ــرات؛ ل�أنَّهــا لا َتــ ُد ُّل َعلــى شَ ْ

َن ْس َت ْن ِت ُج:
الاس ُم ِم ْن َح ْي ُث الدَّلالَ ُة َعلى ال ُم َس ّمى �إلى ِق ْس َم ْينِ ُ ،هما:
• ُي ْق َس ُم ْ
حابَ ،ر ُج ٌلَ ،مطا ٌر).
�أْ -
(س ٌ
شي ٍء َغي ِر ُمع َّينٍ  ،ن َْح َوَ :
الاس ُم ال َّن ِك َرةُُ :ه َو ما َد َّل َعلى ْ
الاسـ ُم ال َم ْع ِر َفـ ُة :هـو مـا َد َّل َعلـى شَ ْـي ٍء ُمع َّيـنٍ َ ،و َي ْق َبـ ُل ُدخـو َل (ال) ال َّت ْع ِ
ريـفَ ،و ُهـ َو �أنْـوا ٌع:
بْ -
ف بِــ ِ
ضـاف �إلـى َم ْع ِر َفـ ٍةَ ،وال َع َلـ ُم).
َّ
الاسـ ُم ال َم ْوصـو ُلَ ،وال ُم ُ
ميـرَ ،وال ُم َعـ َّر ُ
(ال)َ ،و ْاسـ ُم ال�إ شـا َر ِةَ ،و ْ
(الض ُ

ريبات
الت َّْد ُ

�أ َّولاً -نُ َم ِّي ُز َب ْي َن ال َّن ِك َر ِة َوال َم ْع ِر َف ِة في ال� أ ْسما ِء الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
ميع.
للج ِ
فيض َحيا ًة َو َم َح َّب ًة َ
�أَ -و َب ِق َي َق ْل ُب ِف َل ْس َ
طين َيخْ ِف ُقَ ،و َي ُ
الاح ِتـ ِ
ــي الَّــذي َي ْســعى
ـلال ِّ
ــت ْ
اله َم ِج َّي ـ ِة �إِلَ ْيهــا َمــ َّر ًة �أخْ ــرى؛ َف�أ ْو َق َع ْتهــا َت ْح َ
ب -ا ْم َتــد َْت َي ـ ُد َ
الص ْهيونِ ِّ
لِ َت ْهوي ِدهــا َح َجــراً َح َجــراً.
ج -لا َي ْن َف ُع َح َذ ٌر ِم ْن َق َدرٍ.
ثانِياً -ن َُب ِّي ُن �أنْوا َع ال َمعار ِِف الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
َ

َّ

ْ

َ

َ

َ ُْ ُ َ َ َ َُ َ ٌ َ ْ ُ
�أ -قال تعالىَ « :وإذا َج َ َ
ك ْم».
الين يؤ ِمنون بِآياتِنا فقل سلم علي
َ َ
اءك ِ
ِ
َ َ
ب -قا َل َتعالىَ «:وهذا َ
						
مني»
ابل ِ
ل األ ِ

(ال�أنْعا ُم)54:
(التين)3 :

جَ -تـ َت َم َّت ُع ِف َل ْسطي ُن بِ َمكانَ ٍة كَبير ٍة َب ْي َن ُد َو ِل العالَ ِم �أ ْج َم َع.
السلا ُم.
دَ -ب ْي َن �أ ِزقَّ ِة ال ُق ْد ِ
س َمشى ال َم ُ
سيح عيسىَ ،ع َل ْي ِه َّ

ثالِثاً -نُ َمثِّ ُل بِ�أ ْر َب ِع ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ُمشْ َت ِم َل ٍة َعلى �أ ْر َب َع ِة �أنْوا ٍع ُمخْ َت ِل َف ٍة ِم َن ال َمعار ِِف.
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ماء ال َّن ِك ِ
رات ِم ّما َي�أْتي:
رابِعاً -ن َْس َتخْ ر ُِج ال� أ ْس َ

ـط فيهــا َت ْفريـ ٌ
س فــي َخ َط ـرٍَ ،وال َّت ْفريـ ُ
الحضــا َر ِةَ ،و َجري َم ـ ٌة بِ َح ـ ِّق
«�إِ َّن َمدي َن ـ َة ال ُق ـ ْد ِ
ـط فــي الدِّيــنِ َوالتّاريـ ِـخ َو َ
الماضــي َو ِ
الحاضــ ِر َوال ُمســ َت ْق َبلِ ».

ورقة عمل
النّكرة والمعرفة
الهدف ال� أ ّول :نم ّيز بين النّكرة والمعرفة.

الهدف الثاني :نذكر �أنواع المعارف.

نتذكّر - :المعرفة ما دلّت على شيء مع ّين ،والنكرة ما دلّت على شيء غير مع ّين.
� -أنواع المعرفة :العلم ،والضّ مير ،والمع ّرف بـ (ال) ،واسم ال�إ شارة ،والاسم الموصول ،والمضاف �إلى معرفة.

�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:

�أولاً -نع ّين النّكرة والمعرفة فيما ي�أتي ،ث ّم نب ّين نوع المعرفة:
ـت بعــض َد ْيــن والــدك،
ـت دارك ،ووفيـ َ
«مــات �أحــد المجــوس وكان عليــه َد ْي ـ ٌن كثيــر ،فقــال لــه البعــض :لــو بِعـ َ
ـت الـدّار ،وقضيــت بهــا َد ْيـ َـن �أبــي فهــل يدخــل الجنّــة؟ فقالــوا :لا ...قــال الولــد :فدعــه
فقــال الولــد� :إذا �أنــا بعـ ُ
فــي النّــار ،و�أنــا فــي الـدّار!».
النّكرة

نوع المعرفة

المعرفة

ثانياً -نمثّل ب�أربع جمل مفيدة مشتملة على �أربعة �أنواع مختلفة من المعارف:
.......................................-2 ......................................-1
......................................-3
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.......................................-4

ال َو ْحدَ ُة الثّالث ُة

ب َو�أ َّم ٍة
ال� أ ْسرى َق ِض َّي ُة َش ْع ٍ

(فريق التّ أ�ليف)

ين فــي ُسـ ِ
الاحتـ ِـل ِ
الص ْهيونِـ ِّـي ِمـ ْـن
ال ِّ
ـجون ْ
َ    ق ِض َّيـ ُة ال� أ ْســرى ال ِف َل ْســطي ِن ّي َ
�أ َهـ ِّم القَضايــا الَّتــي َتشْ ـ َغ ُل بــا َل الشَّ ـ ْع ِب ال ِف َل ْســطي ِن ِّي بِ�أ ْك َم ِلـ ِهَ ،وتُ َعـ ُّد ِمـ َـن
القَضايــا ال� أ ْك َث ـ ِر َح ِ
ساس ـ َّي ًة؛ َف ِهـ َـي َق ِض َّي ـ ُة َو َطــنٍ َي ْس ـ َت ِح ُّق ال َّتضْ ِح َي ـ َة ِمـ ْـن
الاسـ ِت ْق ِ
الح ِّر َّيـ ِة.
لال َو ُ
�أ ْجــلِ �إِنْجــا ِز ْ

َتشْ َغ ُل البا َل :تُ ْق ِل ُق ال ِف ْك َر.

ص الَّــذي ُي َض ّحــي بِ َز ْهـ َـر ِة شَ ـ َـبابِ ِه فــي َســبي ِل َق ِض َّي ِت ـ ِه العا ِدلَ ـ ِة؛ ُي َض ّحــي
َ
   وال�أسـ ُ
ـير ال ِف َل ْســطي ِن ُّي ُه ـ َو الشَّ ــخْ ُ
ـث َي ِت ـ ُّم ا ْع ِتقالُـ ُه ِمـ ْـن َب ْيــنِ �أ ْفــرا ِد �أ ْسـ َـرتِ ِه� ،أ ْو ِمـ ْـن َب ْيــنِ ُز َملائِـ ِه فــي
بِ ُح ِّر َّي ِت ـ ِه؛ لِ َت ْبقــى ها َم ـ ُة َو َط ِن ـ ِه َم ْرفو َع ـ ًةَ ،ح ْيـ ُ
َمـ ِ
ـكان َع َم ِلـ ِه� ،أ ْو اخْ ِتطافُـ ُه ِمـ ْـن َب ْيــنِ المــا َّر ِة فــي الشَّ ــوا ِر ِع العا َّمـ ِةَ ،ف َي ْقضــي ُمـ َّد ًة ِمـ َـن ال َّز َمــنِ َي ْح َتـ ِر ُق ِخلالَهــا
فــي ُسـ ٍ
ش ال� آ َد ِمـ ِّـي.
ـجون ظالِ َم ـ ٍةَ ،ب ـ ْل قُ ـ ْل :فــي َزنازيـ َـن لا َت ْصلُـ ُـح لِل َع ْي ـ ِ

َ    ت ْبـ َد أ� ر ِْح َلـ ُة َعـ ِ
ـث
َئيبـ ٍة �إلــى َزنازيــنِ ال َّت ْحقيــقِ ؛ َح ْيـ ُ
ـذاب ال�أســي ِر ُم ْنـ ُذ لَ ْح َظـ ِة ا ْع ِتقالِـ ِهَ ،ونَ ْق ِلـ ِه ِفــي ِسـ ّيا َر ٍة ك َ
ـكات الشَّ ــخْ ِص َّي ِةَ ،و ِ
الضـ ْر ُب َوال َق ْيـدَُ ،وال َعـ ْز ُل الانْ ِفــراد ُّيَ ،و ُمصــا َد َر ُة ال ُم ْم َت َلـ ِ
الح ْرما ُن ِمـ َـن ال ِّزيا َر ِة،
ـبَ ،و ّ
التّ ْعذيـ ُ
ـلاج؛ لِ َي ْبقــى َض ِح َّيـ َة الق َْهـرَِ ،وال�ألَـ ِم.
َوال ِعـ ِ
    و ِم ّمــا ُيعانيـ ِه ال�أسـ ُـير �أ ْيضـاً َع َم ِل َّيـ ُة نَ ْق ِلـ ِه ِمـ ْـن ِسـ ْـجنٍ �إِلــى � َآخـ َـر� ،أ ْو �إِلــى ال َمحا ِكـ ِمَ ،وال ُم ْس َتشْ ـف ِ
َياتَ ،وغالِبـاً مــا
َ
ـوب ال َع ْي َن ْيــنِ َ ،و ُيعا َمـ ُل بِق َْسـ َو ٍة.
ُم َك َّب ٌلُ :م َق َّيدٌ.
َيكــو ُن ُم َك َّبـ َل َالي َد ْيــنِ َ ،وال ِّر ْج َل ْيــنِ َ ،و َم ْعصـ َ
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ــت ُمعانــا ُة ال� أ ْســ ِر ُم ْع َظــ َم ُالب ِ
يــوت ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة؛ َف ُهنــا َك
   و َد َخ َل ْ
ــب �إ ْن قُ ْلنــا� :إِ َّن
ال� أ ْســرى ال� أ ْطفــا ُلَ ،والشُّ ُ
ســاءَ ،ولا َع َج َ
ــيوخَ ،وال ِّن ُ
ــت �أســيراً َعلــى ال� أ َقــ ِّلَ ،وبِ َح َس ِ
ض
ــب َب ْعــ ِ
كُ َّل عائِ َلــ ٍة ِف َل ْســطي ِن َّي ٍة َق َّد َم ْ
ِ
الاح ِت ِ
ــلال
إِال� ْح
صــاءات ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة ال َّر ْســ ِم َّي ِةَ ،فقَــ ْد َد َخــ َل ُســجو َن ْ
ِ
ِ
ـس الشَّ ـ ْع ِب
ِّ
ـطيني َت ْقريب ـاً؛ �أ ْي مــا ُيعــا ِد ُل ُخ ْمـ َ
الص ْهيونِـ ِّـي م ْليــو ُن ف َل ْسـ ٍّ
ـطيني َعلــى َف َتـ ِ
ـرات ا ْع ِتقـ ٍ
الحيــا ِة
ـال َقصيـ َـر ٍة� ،أ ْو َطوي َلـ ٍة� ،أ ْو َمــدى َ
ال ِف َل ْسـ ِّ
الاح ِت ِ
ــلال َحتّــى ال�آنَ.
ُم ْنــ ُذ بِدا َيــ ِة ْ
   ولَ ـ ْم َت ِقـ ِ
ـت
ـف ال ُمعانــا ُة َوال َم�أْســا ُة ِع ْن ـ َد ال�أســي ِر وال�أسـ َـير ِةَ ،ب ـ ْل طالَـ ْ
َ
ض َذوو ال� أ ْســرى �إِلــى كَثي ـ ٍر ِمـ َـن ال َو ْيـ ِ
خاص ـ ٍة
ـلاتَ ،وبِ َّ
َذوي ِه ـ ْم؛ �إِ ْذ َي َت َع ـ َّر ُ
الحـ ِّر َوال َقـ ِّرَ ،وال ُمعا َم َلـ ُة
فالسـف َُر َطويـ ٌل شــا ٌّق ِفــي َ
ـاء زِيــا َر ِة �أ ْبنائِهـ ْمَّ ،
�أ ْثنـ َ
حاج ـ ٍز ُز ِ
َس ـ ِّي َئ ٌةَ ،وال ِّزيــا َر ُة ِمـ ْـن َورا ِء ِ
ـير ِمـ ْـن
جاجـ ٍّـيَ ،ح ْيـ ُ
ـث ُي ْم َن ـ ُع ال�أسـ ُ
ـوح.
ُملا َم َس ـ ِة �أصابِـ ِـع �أ ْبنائِـ ِه َو َذوي ـ ِهَ ،و َســما ِع �أ ْص ْواتِهــم ُبوضـ ٍ
   و َي ْلجـ�أ ال� أ ْســرى �إِلــى إِال�ضْ ـ ِ
ـراب َعــنِ ال َّطعــا ِم؛ لِ َن ْيـ ِل ُح ِّر َّي ِت ِهـ ْمَ ،و�إِلغــا ِء
َ
الا ْع ِتقـ ِ
ـال إِال� َدار ِّي الَّــذي َي ِت ـ ُّم ُظ ْلم ـاً َعلــى َم ـ ْر�أى العالَ ـ ِم ُدو َن َت ْوجي ـ ِه
تُ ْه َم ـ ٍة لِل�أســيرِ� ،أ ْو ُمحا َك َم ِت ـ ِهَ ،وتُمثِّ ـ ُل َم ْع َر َك ـ ُة إِال�ضْ ـ ِ
ـراب َعــنِ ال َّطعــا ِم
ـلال �أ َح ـ َد �أ ْك َب ـ ِر َم ِ
خوضهــا ال� أ ْســرى ِفــي ُسـ ِ
الاح ِتـ ِ
لاح ـ ِم
الَّتــي َي ُ
ـجون ْ
واج َه ـ ِة َص َلـ ِ
الخا ِو َي ـ ِة َيخوضــو َن
الج ـ ّلا ِد؛ َف ِب�أ ْمعائِ ِه ـ ُم َ
ُالبطولَ ـ ِة ِفــي ُم َ
ـف َ
ـج ِان.
السـ ّ
ُم َ
واج َه ـ ًة َحقيق َّي ـ ًة َم ـ َع ِمخْ ـ َـر ِز َّ
َّــب َعل ْينــا تُجــا َه ال� أ ْســرى فــي ُس ِ
الاح ِت ِ
ــلال:
ــجون ْ
َ
   و ِم ّمــا َي َت َرت ُ
الح ِ
ـوف َم َع ُهـ ْم َو ُم َؤا َز َرتُ ُهـ ْم؛ َوذلِــكَ بِ ُمخا َط َبـ ِة ال ُم َؤ َّسسـ ِ
قوق َّيـ ِة،
ال ُوقـ ُ
ـات ُ
َو إِال�نْســانِ َّي ِةَ ،وال َع َرب َّيــ ِةَ ،والد َّْول َّيــ ِةَ ،حــ ْو َل ُظ ِ
ــروف ا ْع ِتقالِ ِهــ ْمَ ،وال ِقيــا ُم
بِ َف ّعالِ ّي ٍ
ــن ال� أ ْســرى
ــات َتضا ُمنــاً َم َع ُهــ ْمَ ،وكَذلــكَ َد ْعــ َو ُة نُخْ َبــ ٍة ِم َ
ال ُم َح َّرريـ َـن؛ لِشَ ـ ْر ِح ُمعاناتِ ِهـ ْم فــي ال َم ِ
حافــلِ الد َّْول َّيـ ِةَ ،و�إِثــا َر ِة َقضايا ُهــم
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الحيا ِة.
الحيا ِةَ :طوا َل َ
َمدى َ

َذوو ُهم� :أ ْهلُ ُه ْم.
ال َق ُّرَ :الب ْر ُد.

َم ِ
لاح ـ ُمُ :م ْف َر ُدهــا َم ْل َح َم ـ ٌة َو ِهـ َـي
الح ـ ْر ُب الشَّ ــدي َدةُ.
َ
الج ّلا ِد.
الج ّلا ِدَ :ت َك ُّب ُر َ
ف َ
َص َل ُ
الخا ِو َية :الفا ِر َغ ُة.
َب بِ ِه.
ِمخْ َرزِ :ما ُي ْثق ُ

ال ُّنخْ َب ُة :ال ُمخْ تا ُر ِم ْن كُ ِّل شَ ْي ٍء.

ـاتَ ،و َت ْعليــقِ ال ّل ِافتـ ِ
ـراتَ ،و َت ْوزيـ ِـع ال ُم ْل َصقـ ِ
حاضـ ٍ
َع ْبـ َـر نَ ـد ٍ
ـات الَّتــي تُ ْظ ِهـ ُـر ُمعانــا َة ال� أ ْســرى فــي شَ ـتّى
َوات َو ُم َ
ــن ال� أ ْســرَِ ،و َع ْو َد ُت ُهــ ْم �إِلــى �أ ْح ِ
مين.
ضــان َذوي ِهــ ْم ســالِ َ
حرير ُهــم ِم َ
ال� أ ْقطــا ِر َوال� أ ْمصــارِ؛ َحتّــى َي ِتــ َّم َت ُ

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُ
َراغات فيما َي�أْتي بِما ُي ِ
 -1نَ ْم َل� أ الف ِ
ص:
ناس ُبها ِم َن ال َّن ِّ
ين ِم َن القَضايا ال� أ ْك َث ِر َحساس َّي ًة؛ لِ�أنَّها
�أ -تُ َع ُّد َقض َّي ُة ال� أ ْسرى ال ِف َل ْسطين ّي َ
طيني ِم ْن َب ْينِ
بَ -ي ِت ُّم ا ْع ِتقا ُل ال�أسي ِر ال ِف َل ْس ِّ

� ،أو

جِ -م ْن �ألْ ِ
وان ال َع ِ
ناء زِيا َر ِة �أ ْبنائِ ِه ْم
ض لَها َذوو ال� أ ْسرى �أ ْث َ
ذاب الَّتي َي َت َع َّر ُ

.
� ،أو

.
،و

.

سير ال ِف َل ْسطي ِن ُّي؟
َ -2منِ ال� أ ُ
سير لِ�ألْ ٍ
وان َعدي َد ٍة ِم َن ال ُمعانا ِة .ن ْذك ُُرها.
ض ال� أ ُ
َ -3ي َت َع َّر ُ
ِ
الاح ِت ِ
لال؟
بح َس ِب إِال� ْح
ذين َد َخلوا ُسجو َن ْ
َ -4
صاءات ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة ال َّر ْس ِم َّي ِةَ ،ك ْم َي ْبلُ ُغ َع َد ُد ال� أ ْسرى الَّ َ
 -5لِماذا َي ْل َج�أ ال� أ ْسرى �إِلى إِال�ضْ ِ
راب َعنِ ال َّطعا ِم؟
َ -6متى َت ْب َد�أ ر ِْح َل ُة ال َع ِ ِ
طيني؟
ذاب لل�أسي ِر ال ِف َل ْس ّ
 -7ال� أ ْسرى َق ِض َّي ُة شَ ْع ٍب َو�أ َّم ٍةَ ،فما ِ
واج ُبنا تُجا َه ُه ْم؟
اريخ الَّذي ُي ْحيي في ِه ال ِف َل ْسطي ِن ّيو َن َي ْو َم ال�أسيرِ؟
 -٨ما التّ ُ
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ُجيب َعنِ ال� أ ْس َئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
 -1بِ َر�أْيِنا ،ما َس َب ُب ُوجو ِد ال� أ ْسرى في ُس ِ
الاح ِت ِ
لال؟
جون ْ
 -2ما َمكانَ ُة ال َو َطنِ في قُ ِ
لوب �أ ْبنائِ ِه؟
قال ال� أ ْسرىَ ،و َبقائِ ِهم في ُس ِ
الاح ِت ِ
 -3نُ َو ِّض ُح �أث ََر ا ْع ِت ِ
لال َعلى َذوي ِهم.
جون ْ
ف ُي ِ
عام ُل إِال� ْسلا ُم ال� أ ْسرى؟
َ -4ك ْي َ
الس ِ
الص ْهيونِ َّي ِة الَّتي ُي ْع َت َق ُل فيها ال� أ ْسرى ال ِف َل ْسطي ِن ّيونَ.
جون ِّ
 -5ن ْذك ُُر َب ْعضاً ِم ْن �أ ْسما ِء ُّ
ثالِثاً-
ف ما َي�أْتي في ُج َملٍ ُمفَي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
 -1نُ َو ِّظ ُ
�    أَ -م ِ
لاح ُم ُالبطولَ ِة.
راب.
   ب -إِال�ضْ ُ
الاح ِتلا ُل.
   جْ -
ص:
 -2ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
الس ْج ُن).
�    أُ -مرا ِدفاً لـُ ( :م َق َّيدٌِّ ،
(ح ِّر َّي ٌة).
   
بِ -ض َّد َك ِل َم ِةُ :
ــح ال َم ْقصــو َد بِـــ (ال َمحا ِفــلِ) فــي ِعبــا َر ِة( :لِشَ ــ ْر ِح ُمعانــا ِة هــ ُؤلا ِء ال� أ ْســرى فــي ال َمحا ِفــ ِل ال َع َرب َّيــ ِة
 -3نُ َو ِّض ُ
والد َّْولِ َّيــ ِة).
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
حيح
�أ ْنوا ُع ال ِف ْع ِل الصَّ ِ
َن ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ِ
لاح ُظ ال� أ ْفعالَ الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:

 -1شَ َغ َل ْت َق ِض َّي ُة ال� أ ْسرى با َل الشَّ ْع ِب ال ِف َل ْسطي ِن ِّي.
									
س باريها.
� -2أ َخ َذ ال َق ْو َ
َ -3د�أ َب ُم َح َّم ُد َعلى َت ْحضي ِر ُد ِ
روس ِه.
 -4لَ َج�أ ال� أ ْسرى �إِلى إِال�ضْ ِ
راب َعنِ ال َّطعا ِم؛ لِ َن ْي ِل ُح ِّر َّي ِت ِه ْم.
َ -5ر َّد طا ِر ٌق َح َّل ال َم ْس�ألَ ِة �إِلى ُم َعلِّ ِم ِه.
الج ِ
ِج َو َف ْوقَ ِ
بال َو َت ْح َت الشَّ َج ْر
يح َب ْي َن ال ِفجا
َ -6و َد ْم َد َم ِت ال ّر ُ

( َمثَل)

(�أبو القاسم الشابّي)

ن ِ
ـظ �أ َّن ال� أ ْفعــا َل الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
ُلاحـ ُ
الســابِ َق ِة (شَ ـ َغ َل� ،أ َخ ـ َذَ ،د�أ َب ،لَ َج ـ�أَ ،ر َّد،
ـوط فــي ال� أ ْم ِث َل ـ ِة ّ
حيحـ ًةَ ،و�أ َّن ال ِف ْعـ َل (شَ ـ َغ َل) فــي ال ِمثـ ِ
ـال
َد ْمـ َد َم) َتخْ لــو ِمـ ْـن �أ ْحـ ُـر ِف ال ِعلَّـ ِة (ا ،و ،ي)؛ لِــذا ن َُسـ ّميها �أ ْفعــالا ً َص َ
اله ْم ـ َز ِةَ ،وال َّتضْ عيـ ِ
الســالِ َم� ،أ ّمــا ال� أ ْفعــا ُل (�أ َخ ـ َذ) فــي ال ِمثـ ِ
ال� أ َّو ِل خـ ٍ
ـال
ـف؛ لِــذا ُي َس ـ ّمى َّ
ـال ِمـ َـن َ
الصحيـ َـح ّ
ثــال الثّالِ ِ
ــثَ ،و(لَ َجــ�أ) فــي ال ِم ِ
الثّانــيَ ،و( َد�أ َب) فــي ال ِم ِ
ثــال ال ّرابِ ِــعَ ،ف�أ َحــ ُد �أصولِهــا َه ْمــ َزةٌ؛ لِــذا ُي َســ ّمى
ـال ِ
س ُم َض َّعفـ ِ
الصحيـ َـح ال َم ْهمــو َزَ ،ب ْي َنمــا ال ِف ْعـ ِ
الخامـسَِ ،و( َد ْمـ َد َم) فــي ال ِمثـ ِ
ـلان ( َر َّد) فــي ال ِمثـ ِ
ـان
ـال ال ّســا ِد ِ
َّ
( ُمشَ ـد ِ
ّدان)؛ لِــذا ُي َس ـ ّمى كُ ٌّل ِم ْن ُهمــا َصحيح ـاً ُم َض َّعف ـاً.
َن ْس َت ْن ِت ُج:
حيحُ :ه َو ال ِف ْع ُل الَّذي َتخْ لو �أ ْح ُرفُ ُه ال� أ ْص ِل َّي ُة ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال ِعلَّ ِة.
 -١ال ِف ْع ُل الصَّ ُ
حيح ُة َثلا َث ُة �أ ْنوا ٍعِ ،ه َي:
 -٢ال� أ ْفعا ُل الصَّ َ
اله ْم َز ِةَ ،وال َّتضْ ِ
س).
أ�ّ -
السالِ ُمُ :ه َو ما َخلا ِم َن َ
عيفِ ،م ْث ُلَ ( :د َر َ

الم ْهمو ُزُ :ه َو ما ْاش َت َم َل َعلى َه ْم َز ٍةِ ،م ْث ُل�( :أ َك َلَ ،س�أ َلَ ،م َل�أ).
بَ -
ـفُ :هـ َو مــا ُكـ ِّر َر أ� َحـ ُد أ� ْح ُر ِفـ ِه فــي الثُّلاثِـ ِّـيَ ،و ُي َسـ ّمى ُم َض ّعفـاً ثُلاثِ ّيـاًِ ،م ْثـ ُلَ ( :عـدَّ)� ،أ ْو َح ْرفـ ِ
ـان
ج -ال ُم َض َّعـ ُ
ِمـ َـن ال ُّر ِ
باعـ ِّـيِ ،م ْثـ ُلَ ( :زلْـ َز َل).

17

فائِدَ ٌة:

�إِذا كا َن ال ِف ْعـ ُل ُمضارِعـاً �أ ْو �أ ْمــراًُ ،يـ َـر ُّد �إِلــى ال ِف ْعــلِ الماضــي؛ لِ َم ْع ِر َفـ ِة نَ ْو ِعـ ِهِ ،م ْثـ ُل ال ِف ْعـ ِل ( َيخْ ـ ِد ُم)َ ،ف إِ�نَّـ ُه
(خ ـ َد َم)َ ،ون ِ
ُلاحـ ُ
(خ ـ َد َم) ِف ْع ـ ٌل َصحيـ ٌـح ســالِ ٌم.
ـظ �أ َّن ال ِف ْع ـ َل َ
ُيـ َـر ُّد �إِلــى الماضــي ِم ْن ـ ُه َ

ريبات
الت َّْد ُ

حيح َة ال�آتِ َي َة �إِلى نَ ْو ِعها:
ف ال� أ ْفعا َل َّ
الص َ
�أ َّولاً -ن َُص ِّن ُ

يس ُر ،يس�أ ُم ،زلز َل)
( َد َف َع� ،أ َمرُ ،ي ّ

حيح
ال ِف ْع ُل الصَّ ُ

َن ْو ُع ُه

حيح َة في ال� أ ْم ِث َل ِة ال�آتِ َي ِة ،ثُ َّم ن َُب ِّي ُن نَ ْو َعها:
ثانِياً -نُ َع ِّي ُن ال� أ ْفعا َل َّ
الص َ
						
 1قا َل َتعالى﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ َ 2م ْن َط َل َب ال ُعلا َس ِه َر اللَّيالي.ـاس َعلــى �أ ْموالِ ِهـ ْم َو�أنْف ُِسـ ِه ْمَ ،وال ُم ِ
الخطايــا
هاجـ ُـر َمـ ْـن َه َجـ َـر َ
 3قــا َل َع َل ْيـ ِه َّالســلا ُم« :ال ُمؤ ِْمـ ُن َمـ ْـن �أ ِم َنـ ُه النّـ ُ
(�أخرجــه الترمــذي)
ـوب».
َوال ُّذنـ َ
(�إيليا �أبو ماضي)
		
ِع ُذرا َك ك َْي لا َت ْح َزنا
س تُ ْب ِط ُئ في َودا
 4لِلشَّ م ِالص ِب ُّي َم ْسروراً.
 ُ 5ي َدنْ ِد ُن َّثالِثاً -نَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِ ِف ْعلٍ ُم ِ
الج َم ِل ال�آتِ َي ِةَ ،و ْف َق ما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ :
ناس ٍب في ُ
(المعارج)1 :

ف� :أعا َد ِتَ ،ر َّد ِت� ،أ ْر َج َع ِت)
الحقوقَ كا ِم َل ًة ل� أ ْصحابِهاَ .
(ص ٌ
  ................ 1ال َم ْح َك َم ُة ُحيح ُم َض َّع ٌ
حيح سالِ ٌمَ :ح َصدَْ ،اح َت َّلَ ،ت َص َّد َر)
 َ ................ 2فري ُق ال ِفدائِ ِّي ال َم ْر َت َب َة ال�أولى في ك َُر ِة ال َق َد ِمَ .(ص ٌ
		
 ............... 3 -الطّالِ َب ُة َمقالَ ًة َعنِ ال َّنظا َف ِة.

التَّ ْعبي ُر:
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حيح َم ْهمو ٌزَ :د َر َس ِتَ ،ك َت َب ِتَ ،ق َر�أ ِت)
َ
(ص ٌ

الج ْم َلـ َة ال ِم ْف ِ
ـب فِ ْقـ َر ًة تُ ِ
ـن
تاح َّيـ َة ال�آتِ َيـ َة :ا ْن َبــرى ال ِف َل ْســطي ِن ّيونَ ُيدافِعــون َعـ ْ
ـب ُ
ناسـ ُ
َن ْك ُتـ ُ
احتلالِهــا.
الم ْســلو َب ِة ُم ْنـ ُـذ ْ
�أ ْر ِض ِهـ ُم َ

ال َو ْحدَ ُة ال ّرابع ُة

ِم ْن تِ ْل َ
ميذ ٍة إ�ِلى والِدَ تِها

الح َبيب َة،
  والِدَتي َ
َت ِح َّي ـ ًة َط ِّي َب ـ ًة ِ
الحنـ ِ
ـاء َق ْل ِبـ ِ
ـك ال َّط ِّيـ ِ
ـونَ ،وشَ ــذا
ـب َ
صاف َي ـ ًة ،تُضــا ِر ُع َصفـ َ
�أنْ ِ
فاسـ ِ
ـك الطّا ِهـ َـر ِة ال َع ِطـ َـر ِةَ ،و َب ْع ـدُ،
ــن َت�أخُّ ــري فــي ُمكا َت َب ِت ِ
ــك؛ لِ� أ َّن ا ْم ِتحانــي
ف إ�نَّنــي �أبــا ِد ُر بِالا ْع ِتــذا ِر َع ْ
قــاب َق ْو َســ ْينِ �أ ْو �أ ْدنــى ،و�إن ّنــي �أ ْقضــي ُم ْع َظــ َم
الســ َن ِو َّي َقــ ْد �أ ْص َب َ
َّ
ــح َ
س ال ُم َت ِ
سـ ِ
واص ِل.
ـاعات نَهــاريَ ،و َط َرفـاً ِمـ ْـن لَ ْيلــي فــي ال ُمطالَ َعـ ِةَ ،والـ َّد ْر ِ
َو�أكا ُد �أقــو ُل� :إِنَّنــي ُم َت َه ّي َب ـ ٌة ِمـ ْـن َهــذا الا ْم ِتحـ ِ
ـان الَّــذي َسـ ُـي َق ِّر ُر َمصيـ َـر
كام َل ـ ٍة ِمـ ْـن َم ِ
الس ـ َن ِو ِّيَ ،ب ـ ْل َمصيـ َـر َم ْر َح َل ـ ٍة ِ
راســتي.
َع َملــي َّ
راحــلِ ِد َ
الح َبيبــ َة ُم ْع َت ِمــ َد ٌة َ -ب ْعــ َد اللّــ ِهَ -علــى َد َعواتِ ِ
ــك
   و�أنــا يــا والِدَتــي َ
َ
ــن َي ْع َت ِمــ ُد َعلــى اللّــ ِه،
ّ
الصالِ َحــ ِة ،ثُــ َّم َعلــى ِجــدّي َو ْاج ِتهــاديَ ،و َم ْ
ـبَ .و�أنــا َعلــى ثِ َق ـ ٍة
ثُ ـ َّم رِضــا الوالِ َد ْيــنِ َ ،و ُجهــو ِد ِه ال ُم ْس ـ َت ِم َّر ِة لَـ ْـن َيخيـ َ
الاســ ِتقا َم َة وال ُمحا َف َظــ َة َعلــى ال َو ْق ِ
س
ــت بِال َع َمــلِ النّا ِف ِــعَ ،والــ َّد ْر ِ
بِــ�أ َّن ْ
ـاح فــي الا ْم ِتحـ ِ
ـانَ ،وفــي كُ ِّل ُخ ْط ـ َو ٍة
َتيج ُتهــا ال َّنجـ َ
ال ُمفي ـ ِدَ ،س ـ َتكو ُن ن َ
ــن ُخ ُط ِ
ــوات َحياتــي ال ُم ْق ِب َلــ ِة.
ِم ْ

تُضا ِر ُع :تُشابِ ُه.
شَ ذا :رائِ َح ٌة         .
�أبا ِد ُر� :أ ْس ِر ُع                   .
راس َل ُت ِك.
ُمكا َت َب ُت ِكُ :م َ
ُم َت َه ِّي َب ٌة:خائِ َف ٌة                  .
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ـاكُ -م ِ
الحنــو َن َ-و ْاس ـ ِتناداً �إِلــى �أ ِ
وام ـر ِِك َو َوصايـ ِ
حاف َظ ـ ٌة َعلــى َع ـ َد ِم ُمخالَ َط ـ ِة َصديقـ ِ
ـات
   و�إِنَّنــي يــا والِدَتــي َ
َ
ِ
ِ
وال� ْه ِ
داعيــات ال َك َســلِ إِ
ميــذات؛ َحتّــى لا َت ْف ِســ َد �أخْ لاقــيَ ،و�أ ْفشَ ــ َل فــي َع َملــي،
ــن ال ِّت ْل
الســ ْو ِءَ ،و
مــال ِم َ
َّ
ـاتِ ،
َو�إِنَّنــي لا �أ ِ
ـلات بِ ِج ـ ٍّد َو ِهدا َي ـ ٍةَ ،غ ْيـ َـر ِ
العامـ ِ
الصديقـ ِ
الصالِحـ ِ
ناســي ٍة َح ـ َّق َج َســدي
ـب �إِلّا ّ
ـات ِمـ َـن َّ
صاحـ ُ
ض �أ ْو ِ
قات
ض َج َســدي فــي َب ْعـ ِ
ض� :أ َم ِّرنُ.
َونَ ْفســي َع َلـ َّـيَ ،ف�أ َرفِّـ ُه َعـ ْـن نَ ْفســيَ ،و�أ َر ِّو ُ
�أ َر ِّو ُ
ال َفــرا ِغِ ،
جاع َل ـ ًة لِـ ُك ّل �أ ْم ـ ٍر َو ْقت ـاً َو َح ّق ـاًُ ،م ْك ِثـ َـر ًة ِمـ َـن ال ـ َّد ْرسُِ ،م ِقلَّ ـ ًة
ِمـ َـن اللَّ ِعـ ِ
ـاء اللّـ ُه.
ـب؛ لِ� أ َّن ال ُع ْط َل ـ َة َّ
الص ْيف َّي ـ َة �آتِ َي ـ ٌةَ ،و َسـ َـيكو ُن لــي فيهــا ُم َّت َس ـ ٌع لِ َل ّر َاح ـ ِة وال ُم ْت َع ـ ِة� ،إِ ْن شـ َ
ـت
الح َبيبـ َة� ،أ ْن �أ ْسـ َت ِغ َّل كُ َّل لَ ْح َظـ ٍة ِمـ ْـن َو ْقتــي فــي ال ِع ْل ـ ِمَ ،وال َع َم ـ ِل النّ ِافـ ِـع؛ لِ� أ َّن ال َو ْقـ َ
    و�أ ِعـد ُِك يــا َوالِدَتــي َ
َ
الحيــاةُ� ،أ ْف َعـ ُل ذلِــكَ ُم ْسـ َت ْح ِضر ًة َقـ ْو َل الشَّ ـ ِ
الحيــاةَُ ،و�إِذا ضــا َع ِمنّــا ضا َعـ ِ
ـاع ِر ا ْبــنِ ُه َب ْيـ َـرةَ:
ـت َ
ُهـ َو َ
		 و�أرا ُه �أ ْس َه َل ما َع َل ْيكَ َيضي ُع!
نيت بِ ِح ْف ِظ ِه
َس ما ُع َ
َ
َواْلَ َو ْق ُت �أنْف ُ
راج َيــ ًة ِم ْن ِ
   و ِختامــاً �أ َق ِّبــ ُل َي َد ْي ِ
ــن ال� أ ِشــ ّقا ِء ال� أ ِعــ ّزا ِء ال َّد َع ِ
ــن ُب ْعــ ٍدِ ،
ــوات
ــكَ ،و ِم ْ
ــك َع ْ
َ
ــن والِــدي ال َعزيــزَِ ،و ِم َ
الصالِ َحـ َة ،الَّتــي َسـ ُت ِ
مو ِق َن ٌةُ :م َت�أكِّ َدةٌ.
الســبي َل �أمامــيَ ،و�أنــا
ّ
رافقُني فــي كُ ِّل ُخ ُطواتــي؛ لِ ُتنيـ َـر َّ

ِ
ف َع َل ْي ـ ِه.
موق َن ـ ٌة بِ ـ�أ َّن َمـ ْـن ُي ْرضــي والِ َد ْي ـ ِهَ ،و ُيطي ُع ُهمــا ُي ْرضــي اللّـ َهَ ،و َمـ ْـن كا َن اللّـ ُه بِجانِ ِب ـ ِه َفــلا َخ ـ ْو َ
الحبي ِب ُةَ ،و�إِلى اللِّقا ِء الق ِ
شاء اللّ ُه َتعالى.
السلا ُم َع َل ْي ِك �أ َّي ُتها الوالِ َد ُة َ
َ
    و َّ
َريبَ ،ب ْع َد ال َف ْو ِز �إِ ْن َ

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:

السكاكينيِ ،بت ََص ُّر ٍ
ف).
(الجدي ُد في ال ِقرا َء ِة ال َع َر ِب َّي ِةَ ،خليل َّ
َ

ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،وبِـ (لا) لِ ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
ُجيب بِـ (نَ َع ْم) لِ ْل ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
 -1ن ُ
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أ�( -
  ب( -
  ج( -
   د( -

راس َل ِة �أ ِّمها ُب ْع َد ال َم ِ
كانَ ،و ُصعو َب َة �إ ِ
يصال ال ِّرسالَ ِة.
) كا َن َس َب ُب َت�أخُّ ِر ال ِّت ْلمي َذ ِة َع ْن ُم َ
الس َنو َّي؛ لِ ُصعو َب ِت ِهَ ،و ِدقَّ ِة �أ ْس ِئ َل ِت ِه.
) كان َِت ال ِّت ْلمي َذ ُة َتخْ شى الا ْم ِتحا َن َّ
) ال ِّت ْلمي َذ ُة َت�أْ ُخ ُذ بِال� أ ْس ِ
بابَ ،و َت َت َوكَّ ُل َعلى اللّ ِه ،ثُ َّم َعلى رِضا الوالِ َد ْينِ .
ِّراس ِة دو َن �إِ ْعطا ِء َح ِّق َج َس ِدها َونَ ْف ِسها.
) تُ ْر ِه ُق ال ِّت ْلمي َذ ُة نَ ْف َسها في الد َ

 -2ما َس َب ُب ا ْع ِتذا ِر ال ِّت ْلمي َذ ِة لِ� أ ِّمها؟
ِ -3م َّم َتخْ شى ال ِّت ْلمي َذةُ؟ َولِماذا؟
ِّراس ِة ،كَما نَ ْف َه ُم ِم َن ال َّد ْرسِ؟
 -4ما ُم َق ِّو ُ
الحيا ِة ،وال َّن ِ
مات ال َّت ْوفيقِ في َ
جاح في الد َ
 -5ن َْس َت ْن ِت ُج ث َ
َلاث نَصائِ َح لِل� أ ِّم َت ْل َت ِز ُم بِها ال ِّت ْلمي َذةَُ ،وتُ َن ِّف ُذها.
 -6ماذا َط َل َب ِت ال ِّت ْلمي َذ ُة ِم ْن عائِ َل ِتها في نِها َي ِة ال ِّرسالَ ِة؟
َ -7علا َم َي ُد ُّل كُ ٌّل ِم ّما َي�أْتي:
س ال ُم َت ِ
ِ
واصلِ.
�أ� -إِنَّني �أ ْقضي ُم ْع َظ َم
ساعات نَهاريَ ،و َط َرفاً ِم ْن لَ ْيلي في ال ُمطالَ َع ِة ،وال َّد ْر ِ
الصالِ َح َة الَّتي َس ُت ِ
ب -راجي ًة ِم ْن ِكَ ،و ِم ْن والِدي ال َعزيزَِ ،و ِم َن ال� أ ِش ّقا ِء ال� أ ِع ّزا ِء ال َّد َع ِ
رافقُني في كُ ِّل ُخ ُطواتي؟
وات ّ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً  -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
 -1بِ َر�أْيِنا ،لِماذا كان َِت الفَتا ُة تُ َقلِّ ُل ِم َن اللَّ ِع ِبَ ،ر ْغ َم ُح ِّبها لِل َّت ْرفي ِه َع ْن نَ ْف ِس ِها؟
ـت ال ِّتلمي ـ َذ ُة َصديقـ ِ
 -2مــاذا ُي ْم ِك ـ ُن �أ ْن َي ْح ـد َُث لَ ـ ْو خالَ َطـ ِ
خاصـ ٍة �أنَّهــا َبعي ـ َد ٌة َعـ ْـن عائِ َل ِتهــا؟
الس ـ ْو ِءَ ،وبِ َّ
ـات َّ
 -3ما ال ِق َي ُم الَّتي َت َعلَّ ْمناها ِم َن ال ِّرسا َل ِة؟
ثالِثاً-
راكيب ال�آتِ َي َة في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
 -1نو ِّظ ُ
ف ال َّت َ
�     أ� -أبا ِد ُر بـِ.
ب� -أنا َعلى ثِ َق ٍة بِ�أنَّ.
ص:
 -2ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
�أُ -مرا ِدفاً لِ َك ِل َم ِة (تُماثِ ُل).
بُ -مضا َّد (�أ ْب َعدُ).
قاب َق ْو َس ْينِ �أ ْو �أ ْدنى».
 -3ن ِّ
ُوض ُح ال َم ْقصو َد بِ َق ْو ِل ال ِّت ْلمي َذ ِةَ « :ق ْد �أ ْص َب َح َ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
�أ ْنوا ُع ال ِف ْع ِل ال ُم ْع َت ِّل
َن ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ِ
لاح ُظ ال� أ ْفعالَ الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
(صفي الدّين ِ
الحلّي)
		
َو ُبنو ِر َم ْط َل ِع ِه َونو ِر ُورو ِد ِه
َ 1-1و َر َد ال َّربي ُع َف َم ْر َحباً بِ ُورو ِد ِه		
ّ
َ 2-2ي ِب َس ْت َيدا الفَتا ِة ِم ْن ِش َّد ِة َالب ْر ِد.
3-3قا َل َحكي ٌم�« :أ ْح ِسنِ ال َع َم َلَ ،و َق ِّص ِر ال� أ َم َلَ ،و ْاحف َْظ لِسانَكَ ».
س ال ِّط ِّب في ِ
تاب (القانو ُن في ال ِّط ِّب) ال َم ْر ِج َع ال� أ ِ
جام ِ
عات العالَ ِم لِ َف ْت َر ٍة َطوي َل ٍة ِم َن ال َّز َمنِ .
ساس َّي لِ َت ْدري ِ
َ 4-4ب ِق َي ِك ُ
(�أحمد شوقي)
ُسرى النّا ِر في ال َم ْو ِض ِع ال ُم ْع ِش ِب
		
س
َ 5-5سرى الشَّ ْي ُب ُم َّت ِئداً في ال ّرؤو ِ
(النجم)1 :
6-6قا َل َتعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾					
(�أحمد شوقي)
		
يح َولا ال َّر ْم ُل َوعى
		
َ 7-7و َخ َط ْطنا في نَقا ال َّر ْملِ َف َل ْم
َت ْحف َِظ ال ّر ُ
ن ِ
ـظ �أ َّن ال� أ ْفعــا َل الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
ُلاحـ ُ
ـس ،قــا َلَ ،ب ِقـ َـيَ ،ســرىَ ،هــوىَ ،وعــى) �أ ْفعــا ٌل
ـوط َ(و َر َدَ ،ي ِبـ َ
ِ
ماض َيـ ٌة ُم ْع َتلَّـ ٌة؛ ل� أ َّن كُ َّل ِف ْعــلٍ ِم ْنهــا َقـ ِد ْاشـ َت َم َل ْت �أ ْح ُرفُـ ُه ال� أ ْص ِل َّيـ ُة َعلــى َحـ ْر ٍف� ،أ ْو َح ْر َف ْيــنِ ِمـ ْـن �أ ْحـ ُـر ِف ال ِعلَّـ ِة
(ا ،و ،ي) ،كَمــا َمـ َّر ســابِقاًَ .و�أ ِ
لاحـ ُ
ف ال ِعلَّـ ِة َقـ ْد َو َقـ َع َمـ َّر ًة فــي �أ َّو ِل ال ِف ْعـ ِل ،و�أخْ ــرى فــي َو َسـ ِـط ِه،
ـظ �أ َّن َحـ ْر َ
ـث َم ِ
َوثالِ َث ـ ًة فــي � ِآخ ـ ِر ِه؛ َوهــذا َي ْعنــي �أ َّن ال ِف ْع ـ َل ال ُم ْع َت ـ َّل �أنْــوا ٌعَ ،ف َل ـ ْو ُع ْدنــا �إِلــى تِ ْلــكَ ال� أ ْفعـ ِ
واقـ ِـع
ـال ِمـ ْـن َح ْيـ ُ
�أ ْحـ ُـر ِف ال ِعلَّـ ِة فيهــا ،لَ َو َج ْدنــا �أنَّ:
ف ال ِعلَّ ِة
الياء) في �أ َّولِ ِهماَ ،و ُي َس ّمى ال ِف ْع ُل الَّذي َي َق ُع َح ْر ُ
س) َق ْد َو َق َع َح ْرفا ال ِعلَّ ِة ُ
(الواوَ ،و ُ
 -ال ِف ْع َل ْينِ َ(و َر َدَ ،ي ِب َف ال ِعلَّ ِة اليا ِء في �أ َّولِ ِه ِمثالا ً يائِ ّياً.
الوا ِو في �أ َّولِ ِه ِمثالا ً وا ِويّاًَ ،وال ِف ْع ُل الَّذي َي َق ُع َح ْر ُ
ف.
ف ال ِعلَّة في َو َس ِط ِه �أ ْج َو َ
ف ال ِعلَّ ِة في َو َس ِط ِهَ ،و ُي َس ّمى ال ِف ْع ُل الَّذي َي َق ُع َح ْر ُ
 -ال ِف ْع َل (قا َل) َو َق َع َح ْر ُف ال ِعلَّة في � ِآخ ِر ِه نا ِقصاً.
ف ال ِعلَّ ِة في � ِآخرِهماَ ،و ُي َس ّمى ال ِف ْع ُل الَّذي َي َق ُع َح ْر ُ
 -ال ِف ْع َل ْينِ ( َب ِق َيَ ،سرى) َو َق َع َح ْر ُ -ال ِف ْع َل ( َهوى) ْاش َت َم َل َعلى َح ْر َفي ِعلَّ ٍة ِواق َع ْينِ في َو َس ِط ِه َو� ِآخ ِر ِهَ ،و ُي َس ّمى ال ِف ْع ُل الَّذي َي َق ُع َح ْرفا ال ِعلَّ ِة
في َو َس ِط ِه َو� ِآخ ِر ِه لَفيفاً َم ْقروناً.
 -ال ِف ْع َل َ(وعى) ْاش َت َم َل َعلى َح ْر َفي ِعلَّ ٍة في �أ َّولِ ِه َو� ِآخ ِر ِهَ ،و ُي َس ّمى ال ِف ْع ُل الَّذي َي َق ُع َح ْرفا ال ِعلَّ ِة في �أ َّولِ ِهَو� ِآخ ِر ِه لَفيفاً َم ْفروقاً.
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َن ْس َت ْن ِت ُج:
1-1ال ِف ْع ُل ال ُم ْع َت ُّلُ :ه َو ال ِف ْع ُل الَّذي َتشْ َت ِم ُل �أ ْح ُرفُ ُه ال� أ ْص ِل َّي ُة َعلى َح ْر ٍف� ،أ ْو َح ْر َف ْينِ ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال ِعلَّ ِة.
2-2ال� أ ْفعا ُل ال ُم ْع َتلَّ ُة �أ ْر َب َع ُة �أنْوا ٍعِ ،ه َي:
�أ -ال ِمثا ُلُ :ه َو ما ْاش َت َم َل َعلى َح ْر ِف ِعلَّ ٍة في �أ َّولِ ِهَ ،و ُي ْق َس ُم �إِلى ِق ْس َم ْينِ ُ ،هما:
س).
 ِمثا ٌل وا ِو ٌّيِ ،م ْث ُل(َ :و َعدَ). ِمثا ٌل يائِ ٌّيِ ،م ْث ُلَ ( :ي ِئ َفُ :ه َو ما ْاش َت َم َل َعلى َح ْر ِف ِعلَّ ٍة في َو َس ِط ِهِ ،م ْث ُل( :قا َم ،با َع).
ب -ال� أ ْج َو ُ
صُ :ه َو ما ْاش َت َم َل َعلى َح ْر ِف ِعلَّ ٍة في � ِآخ ِر ِهِ ،م ْث ُلَ ( :دعاَ ،مشى).
ج -النّ ِاق ُ
فيفُ :ه َو ما ْاش َت َم َل َعلى َح ْر َفي ِعلَّ ٍةَ ،و ُي ْق َس ُم �إِلى ِق ْس َم ْينِ ُ ،هما:
د -اللَّ ُ
فيف ال َم ْقرونُُ :ه َو ما ْاش َت َم َل َعلى َح ْر َفي ِعلَّ ٍة في َو َس ِط ِه َو� ِآخ ِر ِهِ ،م ْث ُل( :كَوى).
 اللَّ ُفيف ال َم ْفروقُُ :ه َو ما ْاش َت َم َل َعلى َح ْر َفي ِعلَّ ٍة في �أ َّولِ ِه َو� ِآخ ِر ِهِ ،م ْث ُل(َ :وقى).
 -اللَّ ُ

فائِدَ ٌة:

(اسـ َع)َ ،ف إِ�نَّـ ُه ُيـ َـر ُّد
�إِذا كا َن ال ِف ْعـ ُل ُمضارِعـاً �أ ْو �أ ْمــراًُ ،يـ َـر ُّد �إِلــى ال ِف ْعـ ِل الماضــي؛ لِ َم ْع ِر َفـ ِة نَ ْو ِعـ ِهِ ،م ْثـ ُل ال ِف ْعـ ِل ْ
(ســعى) ِف ْعـ ٌل ُم ْع َتـ ٌّل ِ
(ســعى)َ ،ون ِ
ُلاحـ ُ
ـص.
ـظ �أ َّن ال ِف ْعـ َل َ
�إِلــى الماضــي ِم ْنـ ُه َ
ناقـ ٌ

ريبات
الت َّْد ُ

�أ َّولاً -ما نَ ْو ُع ال� أ ْف ِ
فَ ،يعيَ ،ت ْنهىِ ،س ْرَ ،يـقي).
عال ال ُم ْع َتلَّ ِة ال�آتِ َي ِةَ ( :دعاَ ،ي ْرويُ ،ص ْمَ ،ي ِق ُ
فِ ،ف ْعلا ً ُم ْع َت ّلا ً ِ
ثانِياً -نَ ْقر�أ ال ِع ِ
ناق ِصاً):
نس َتخْ ر ُِج ِ(ف ْعلا ً ُم ْع َت ّلا ً �أ ْج َو َ
بارات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم ْ
ِ
ساعات نَهاريَ ،و�أ ْطرافاً ِم ْن لَ ْيلي في ال ُمطالَ َع ِة َوالدَّرسِ.
َ -1و�إِنَّني �أ ْقضي ُم ْع َظ َم
خيب �أ َبداً.
َ -2و َم ْن َي ْع َت ِم ُد َعلى اللّ ِه لا َي ُ
السبي َلَ ،و�أنا مو ِق َن ٌة بِ�أ ّن َم ْن ُي ْرضي والِ َد ْي ِهَ ،و ُيطي ُع ُهما ُي ْرضي اللّ َهَ ،و َم ْن كا َن اللّ ُه
نير �أمامي َّ
 -3لِ ُت َ
ف َع َل ْي ِه.
بِجانِ ِب ِه َفلا َخ ْو َ
ثالِثاً -نَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِ ِف ْعلٍ ُم ِ
الج َملِ ال�آتِ َي ِةَ ،و ْف َق ما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ :
ناس ٍب في ُ
فَ ،دعاَ ،و َّصى).
�أ-
ال َّرسو ُل ال َكري ُم بِ ِّ
الص ْد ِق وال�أمانَ ِةُ ( .م ْع َت ٌّل ِمثا ٌلُ :و ِص َ
بيب البا ِر ُع
فيفَ :عا َل َجْ ،اس َت�أْ َص َل ،داوى).
كَثيراً ِم َن ال� أ ْمرا ِ
ض ال ُم ْس َت ِع َص َي ِةُ ( .م ْع َت ٌّل َل ٌ
ب -ال َّط ُ
خابَ ،ف ِش َلُ ،ه ِز َم).
ج -ما
َمنِ ْاس َتشا َرُ ( .م ْع َت ٌّل �أ ْج َو ُ
فَ :
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ورقة عمل

ال�أفعال الصّ حيحة والمعتلّة
الصحيح والفعل المعت ّل من حيث ال ِبنية.
الهدف ال�أول :نم ّيز بين الفعل ّ
الصحيح ،والفعل المعت ّل.
الهدف الثّاني :نذكر �أنواع ك ّل من الفعل ّ
الصحيح (السالم ،والمهموز ،والمض ّعف).
نتذكّر� - :أنواع الفعل ّ
 �أنواع الفعل المعت ّل (المثال ،وال�أجوف ،والنّاقص ،واللّفيف).�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
ـــ نصنّف ال�أفعال ال�آتية َوفق الجدول:
ـف،
ســاه َم ،امتــل�أِ ،ص ـ ْل ،اســتمدَّ ،اد ُع ،يعــي ،يهــد ُم ،تســاء َلُ ،ع ـ ْدُ ،يدلــيَ ،يهــوي ،اســتجا َر� ،أحسـ َـن ،التـ َّ
ِز ْن ،كُـ ْـن.
السالم

الصحيح
الفعل ّ
المهموز المض ّعف

المثال

الفعل المعتل
النّاقص
ال�أجوف

َ
الخ ُّط:
ن ْك ُت ُب ما َي�أتي َم َّر ًة بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخَ ،و َم َّر ًة بِ َخ ِّط ال ُّر ْق َع ِة:
اس)٥-٤ :
(النّ ُ
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اللّفيف

ال َو ْحدَ ُة الخامس ُة

رِجا ٌل في َّ
س
الش ْم ِ
الاس ِتماعُ:
ْ

( ُمصطفى ع ّباس ،سوريّة ،بِ َت َص ُّر ٍف).

وان (�أ ْش ُ
ص ِب ُع ْن ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتلي ِه:
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ٍّ
واق ال ُغ ْر َب ِة)َ ،ونُ ُ
الحيا ِة بِال ِّن ْس َب ِة لِ ْل إِ�نْ ِ
 -١ما �أ ْج َم ُل َم ٍ
سان؟
كان في َ
 -٢ما الَّذي َي ْبقى في ُم َخ ِّي َل ِة إِال�نْ ِ
سان؟
ض َرؤو َف ًة َعلى �أ ْه ِلها؟
 -٣لِماذا تُ َّع ُّد ال� أ ْر ُ
� -٤أ ْي َن َيكو ُن إِال�نْسا ُن َغريباً دائِماً؟
َ -٥ق ْد ُي ِح ُّب إِال�نْسا ُن َو َطناً َغ ْي َر َو َط ِن ِهَ ،و�أ ْهلا ً َغ ْي َر �أ ْه ِل ِه ،لِماذا؟
 -٦ما َم ْعنى ال ُم ْف َر ِ
دات َوال َّت ِ
فَ ،ضنّوا؟
راكيب ال�آتِ َي ِة :فُراتَ ،مرابِع ،ا ْرتَشَ َ
للبقا ِء في َو َط ِن ِه ،و َع َد ِم ال َّرحيلِ َع ْن ُه؟
 -٧بِ َر�أْيِ ُك ْم ،ما الَّذي ُيشَ ِّج ُع إِال�نْسا َن َ

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ
طينيُ ،و ِل َد في عَ ّكا عا َم 1936مَ ،ر َح َل َم َع أ�هْ ِل ِه ،عَ ِق َب ن َْك َب ِة سنة 1948م،
َغ ّس ُان َك َنفاني أ� ٌ
ديب ِف َل ْس ٌّ
�إلى ُل ْب َ
والم ْس َر ِح.
ريس ِّ
والصحا َف ِة في ِع َّد ِة ُب ْلدانٍ عَ َر ِب َّي ٍةَ .ك َت َب في ال ِق َّص ِة َ
نان .عَ ِم َل في ِس ْل ِك ال َّت ْد ِ
روت َس َن َة 1972مِ ،م ْن ُم َؤ َّلفا ِت ِهِ « :ر ٌ
جال في الشَّ ْمس» ،و«عا ِئ ٌد �إلى حيفا» ،وغيرها.
ْاس ُتشْ ِه َد في َب ْي َ
هذا ال َّن ُّص ُج ْز ٌء ِم ْن ِروا َي ِة ( ِر ٌ
جال في الشَّ ْم ِس) ،ا َّلتي ت َْحكي ِق َّص َة َثلا َث ِة ِف َل ْسطين ّي َين ،هُ ْمَ :م ْر ُ
وان و أ�بو
َق ْي ٍس و أ� ْس َع ُدْ ،اضط َّرت ُْهم ُظ ُ
عين،
روف ال َع ْي ِش ِ
القاس َي ُةَ ،ج ّرا َء ال َّن ْك َب ِة ا َّلتي َح ّل ْت َس َن َة أ� ْل ٍف و ِت ْس ِع ِم َئ ٍة و َثمانٍ و أ� ْر َب َ
ِل ْل ِه ْج َر ِة �ِإلى ُ
الك َو ْي ِت ِم ْن أ� ْج ِل ال َع َم ِل ،و َت ْوفي ِر ُل ْق َم ِة ال َع ْي ِش ِل ِعيا ِل ِه ْمَ ،فقاموا بالا ِّتفاقِ َم َع أ�بي الخَ ْي ُزرانِ  -وهُ َو سائِقٌ
المكانِ  -على تهريبهم �إلى ُ
الك َو ْي ِت وفي َّ
ريق ُيكاب َ
َ
وحرا َر َة
الس َف ِرَ ،
الط ِ
كان ُي َه ِّر ُب ال ّن َ
اس �إلى ذ ِل َك َ
ِدون َمشَ َّق َة َّ
داث َب ْي َن العِراقِ ُ
والك َو ْي ِت.
والج ْز ُء ا َّلذي َب ْي َن أ� ْيدينا ُي َص ِّو ُر َم ْس َر َح ال أ� ْح ِ
َّ
الص ْحرا ِء اللا ِه َب َةُ ،
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رِجا ٌل في َّ
س
الش ْم ِ

َالس ْه ِم تا ِر َك ًة َو َر َاءها َخطّاً من ُغيو ِم ال ُغبارِ،
الس ّيا َر ُة َت ْن َط ِل ُق ك َّ
فيما كان َِت َّ
الخ ْي ُز ِ
ِف َع َرقاً َغزيراً َي ُص ُّب في َو ْج ِهه َم َم ّر ٍ
ات ُم َتشَ ِّع َب ًة َت ْل َتقي
كا َن �أبو َ
ران َي ْنز ُ
واء ِ
س ِ
ساخناً ُمشْ َبعاً بِ ُغبا ٍر
ساطع ًة ُم َت َو ِّه َج ًةَ ،وكا َن َاله ُ
ِع ْن َد َذ ْق ِن ِه.كان َِت الشَّ ْم ُ
الخ ْي ُز ِ
الصغير ِة،
دقيقٍ َك�أنَّ ُه ال َّطحي ُن َ ...و َص َل �أبو َ
ران �إِلى �أ ْعلى َالهضْ َب ِة َّ
الس ّيا َر َة َت ْن َزلِ ُق َقليلاً ،ثُ َّم �أ ْو َقفَهاَ ،و َق َف َز ِم َن ِ
الباب �إِلى
ف�أ ْط َف�أ ال ُم َح ِّر َكَ ،و َت َر َك َّ
الخ ّز ِان.
َظ ْه ِر َ
خَ َر َج َم ْر ُ
وان أ� َّو ًلاَ ،ر َف َع ذِراعَ ْي ِه ،فا ْن َتشَ َل ُه أ�بو الخَ ْي ُزرانِ ِب ُع ْن ٍفَ ،و َت َر َك ُه
َم ْفروش ًا َف ْو َق َس ْط ِح َ
الخ َّزانِ  ...أ� َط َّل أ�بو َق ْي ٍس ِب َر ْأ� ِس ِهُ ،ث َّم حا َو َل أ� ْن
َي ْخ ُر َج �ِإ ّلا أ� َّن ُه َل ْم َي ْس َتطِ ع ،عادَ ،ف أ�خْ َر َج ذِراعَ ْي ِهَ ،وت َ
َرك أ�با الخَ ْي ُزرانِ
قد ْاس َتطاعَ أ� ْن َي َت َس َّل َق ال ُف َّوهَ َةَ ،و َق َف هُ َن ْي َه ًة
ساع ُد ُه ...أ� ّما أ� ْس َع ُد َف ِ
ُي ِ
َي َت َنشَّ ُق ب ِِمل ِء صد ِر ِهَ ...
كان َي ْبدو أ� َّن ُه ُي ُ
ريد أ� ْن َي َت َك َّل َمِ� ،إلا أ� َّن ُه َل ْم
َي ْس َتطِ ْع ،و أ�خير ًا قال لا ِهث ًاَّ :
الط ْق ُس هُ نا في غا َي ِة ال ُبرو َد ِة!
كان َو ْج ُه ُه ُم ْح َم ّر ًا َو ُم ْب َتل ًا ،وكان ِب ْنطا ُل ُه َم ْغ ً
َ
سولا بِال َع َرقِ  ،أ� ّما َص ْد ُر ُه
الص َد أ�َ ،ف َبدا َو َك أ� َّن ُه ُم َل َّطخٌ ب َّ
ِالد ِم.
َف َق ِد ان َْط َب َع ْت عَ َل ْي ِه علا ِئ ُم َ
ِهــم
ــس أ� ْر َب َع ُت ُه ْــم عَ لــى ال أ� ْر ِض ِ
عيــن ُر َ
واض َ
ؤوس ُــه ْم َفــ ْو َق ُر َكب ُ
َج َل َ
الم ْط ِو َّي ـ ِة ،قـ َ
ـال أ�بــو َ
الخ ْي ـ ُزرانِ َب ْعـ َـد َف ْت ـ َر ٍة:
َ
هَ ْل َ
كان ال أ� ْم ُر ُمخيف ًا؟
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َل ْم ُيجِ ْب ُه أ� َح ٌد َ ...ف َد َّو َر ن َْظ َر ًة َف ْو َق وجو ِه ِه ْمَ ،ف َب َد ْت ُوجوه ًا َص ْفرا َء ُم َح َّن َط ًة.
ُ -ق ْل ُت َل ُك ْم َس ْب َع دقا ِئ َقَ ...و َر ْغ َم ذ ِل َك َل ْم َي ْس َت ْغ ِرقِ ال أ� ْم ُر أ� ْك َث َر ِم ْن ِس ٍّت.

مدينة عكا مسقط ر�أس الكاتب غسان كنفاني

صيرة.
ُه َن ْي َهةُ :م َّد ٌة َق َ

ُم َل َّط ٌخُ :م َل َّوث.

َر َف َع َم ْر ُ
وان َر ْأ� َسهُُ ،ث َّم ْاس َت َن َد عَ لى عَ ُض َد ْي ِه ،و أ�خَ َذ َي ْن ُظ ُرُ ،م ْل ِقي ًا ِب َر ْأ� ِس ِه،
َب ْع َض الشَّ ْي ِء �ِإلى ال َوراءِ ،بِاتِّجا ِه أ�بي َ
الخ ْي ُزرانِ ...
 هَ ْل َج َّر ْب َت أ� ْن ت َْج ِل َس هُ َناك ِس َّت دقا ِئ َق؟
َو َق َف أ�بو َ
الخ ْي ُزرانِ َ ،و َن َفضَ عَ ن ِب ْنطا ِل ِه ال َّر ْم َلُ ،ث َّم َث َّب َت َك َّف ْي ِه َف ْو َق
خاص َر ِت ِهَ ،و أ�خَ َذ َي ْن ُق ُل َب َص َر ُه َب ْي َن ال ِّرجالِ الثَّلا َث ِة.
ِ
هَ ّيا بِناَ ...يجِ ُب أ� ّلا نُض ِّي َع َو ْقت ًا أ� ْك َث َر ...أ�ما َم ُك ْم َح ّما ٌم ُت ْر ِك ٌّي �آخَ ُر َب ْع َد َف ْت َر ٍة
الس ّيا َر ُة َ
الكبي َر ُة
الس ّيا َر ِة ...هَ َد َر ُ
الم َح ِّر ُكَ ...و َم َض ِت َّ
َوجي َز ٍةَ .ص ِع َد أ� ْر َب َع ُت ُه ْم �ِإلى َّ
الص ْحرا ِء خَ ّط ًا من َّ
ذوب في ال َق ْي ِظ.
الض ِ
باب َي َتعالىُ ،ث َّم َي ُ
َت ْر ُس ُم في َّ
ديثَ ...ل ْيسَ ل أ� َّن ال َّت َع َب َق ْد
الح ِ
َل ْم َي ُك ْن أ�يُّ و ِاحدٍ ِم ْن ُه ْم َي ْر َغ ُب في َم ٍ
زيد ِم َن َ
غاص في أ� ْفكا ِر ِه عَ ميق ًا عميق ًاَ ...س ْو َف
أ�ن َْه َك ُه ْم َف َق ْطَ ،ب ْل ل أ� َّن ُك َّل ِ
واح ٍد ِم ْن ُه ْم َ
َي ُ
ري ِع ْر َق َز ْيتونٍ أ� ْو ِع ْر َق ْي ِن،
كون ِب ُو ْس ِعنا َ -ف َّك َر أ�بو َق ْي ٍس  -أ� ْن ُن َع ِّل َم َق ْيس ًاَ ،و أ� ْن نَشْ َت َ
َو ُر َّبما َن ْبني ُغ ْر َف ًة ن َْس ُك ُنها َوت ُ
َكون َلنا ،أ�نا َر ُج ٌل عَ جوزٌَ ،ق ْد أ� ِص ُلَ ،و َق ْد لا أ� ِص ُل...
لماذا لا َنضْ ِر ُب في بِلا ِد ال َّل ِه َب ْحث ًا عَ ِن الخُ ْب ِز؟ هَ ْل َس َت ْبقى ُك َّل عُ ْم ِر َك َت ْأ� ُك ُل
واح ٍد ِم ْن ُه ؟...
حين ال ِإ�غا َث ِة ،ا َّلذي ت ُْه ِر ُق ُك َّل َكرا َم ِت َك ِم ْن أ� ْجل ِ كيلو ِ
َط َ
الم ْل َت ِه َب ِةَ ،و َي ْه ِد ُر ُم َح ِّر ُكها ِمث َْل َف ٍم َج ّبا ٍر َي ْز َد ِر ُد
الس ّيا َر ُة ت َْمضي َف ْو َق ال أ� ْر ِض ُ
َّ
َّ
الم َح ِّر َكُ ،ث َّم َن َز َل ِب ُب ْط ِءٍَ ،ف َت ِِب َع ُه َم ْر ُ
وان
الط َ
ريقَ ..م َّد أ�بو الخَ ْي ُزرانِ َي َد ُهَ ،ف أ� ْط َف أ� ُ
الس ّيا َر ِة،
و أ�بو َق ْي ٍسَ ،ب ْي َنما َب ِق َي أ� ْس َع ُد ُم َع َّلق ًا َف ْو َقَ ،ج َل َس أ�بو الخَ ْي ُزرانِ في ِظ ّل َّ
ُث َّم َ
فيضِ :ل َن ْس َت ِر ْح َقليل ًا َق ْب َل أ� ْن َن ْب َد أ� بِال َّت ْمثي ِل َّي ِة َم َّر ًة أ�خْ رى.
قال ب َِص ْو ٍت خَ ٍ
َ
قال أ�بو َق ْي ٍس:
المشَ َّق ِة؟
لماذا لم َت َت َح َّر ْك بِنا َمسا َء أ� ْم ِسَ ،ف ُت َو ِّف َر عَ َل ْينا ُبرو َد ُة ال َّل ْي ِل ُك َّل ِ
هذ ِه َ
َ
دون أ� ْن َي ْر َف َع َب َص َر ُه عَ ِن ال أ� ْر ِض ّريق َب ْي َن َص ْف َ
قال أ�بو الخَ ْي ُزرانِ َ
لاع
وان َو ِ
:الط ُالم ْط ِ
ت َْم َت ِلى ُء َّ
لاع
بالد ْو ِر ّي ِ
ات في ال َّل ْي ِل ...في ال َّنها ِر لا ُي ْم ِك ُن ل أ� َّي ِة َد ْو ِر َّي ٍة أ� ْن تُغا ِم َر ب ْ
ِالاس ِت ْط ِ
الساعَ ُة ال آ�ن؟ �ِإنَّها
في ِمث ِْل هذا ال َق ْي ِظ ـ هَ ّيا بِناَ ،ل َق ْد َت َع َّل ْم ُتم َّ
الص ْن َع َة َج ِّيد ًاَ ...ك ِم ّ
الباب.
الحا ِد َي َة عَ شْ َر َة وال ِّن ْص ُفْ ...اح ُسبوا َ ...س ْب َع دَقا ِئ َق عَ لى ال أ� ْك َث ِر ،و أ� ْف َت ُح َل ُك ُم َ
الباب الكبي َر
َب ْع َد دَقيق ٍة َو ِن ْص ٍف َف َق ْطْ ،اجتا َز أ�بو الخَ ْي ُزرانِ ب َِس ّيا َر ِت ِه َ

ال َع ُضــد :مــا بيــن ال ِم ْر َفــقِ �إلــى
ال َك ِت ِ
ــف .

الح ِّر.
ال َق ْيظِ :ش َّد ُة َ

َي ْز َد ِر ُد َ :ي ْب َت ِل ُع.

َص ْفوانَ :ق ْر َي ٌة ِع ِ
راق َّي ٌة.
ال ِم ْطلاعَ :ق ْر َي ٌة كُ َو ْي ِت َّي ٌة.
الح َرس.
الد َّْو ِر َّية :جما َع ُة َ
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لاك الشا ِئ َك ِةَ ،ل ْم َي ُك ْن َث َّم َة َغ ْي ُر َس ّيار ٍة أ� ْو َس ّيا َر َت ْي ِن
توح في ال أ� ْس ِ
الم ْف َ
َ
الس َاح ِة َ
الكبي َر ِة بِالا ْن ِتظا ِر.
وا ِق َف َت ْي ِن في َط َر ِف ّ
الخ ْي ُزرانِ َّ
ا ْرتَقى أ�بو َ
الد َر َج ُم ْس ِرع ًا ،وات ََّج َه �ِإلى ال ُغ ْر َف ِة الثّا ِل َث ِة �ِإلى
حس أ� َّن َش ْيئ ًا ما َس ْو َف َي ْح ُد ُث،
ال َيميِنَ ،و َف ْو َر أ� ْن َف َت َح َ
الباب َو َدخَ َل ،أ� َّ
الم َو َّظ ِف ا َّلذي َ
كان َي ْج ِل ُس في َص ْد ِر ال ُغ ْر َف ِة.
َد َف َع أ� ْورا َق ُه أ�ما َم ُ
ـ ها ! أ�بو الخَ ْي ُزرانِ ! أ� ْي َن ُك ْن َت ُك َّل هذا ال َو ْق ِت؟
ـ في ال َب ْص َر ِة.
ات.
الحاج ِرضا أ� ْك َث َر ِم ْن ِس ِّت َم ّر ٍ
ـ س أ� َل عَ ْن َك ُّ
الس ّيا َر ُة ُم َع َّط َل ًة.
 -كان َِت َّ

ذين َيشْ َغ َ
الم َو َّظ َ
كين ب َِصخَ ٍب،
لون ال ُغ ْر َف َة ِ
َض َّج ُ
ضاح َ
فون الثَّلا َث ُة ا َّل َ
َفا ْل َت َف َت أ�بو الخَ ْي ُزرانِ َحوا َل ْي ِه حا ِئر ًا ..ما ا َّلذي ُي ْض ِح ُك ُكم في هذا
الم َو َّظ َ
ديد.
كين ِم ْن َج ٍ
فون ال َّن َظ َر ُث َّم ا ْن َف َجروا ِ
َّ
باح؟ تَباد ََل ُ
ضاح َ
الص ِ
َ
الخ ْي ُزرانِ ُم َت َوتِّر ًاَ ،وهُ َو َي ْن ُق ُل َق َدم ًا َو َي َض ُعها َم َ
قال أ�بو َ
كان ال أ�خْ رى:
زاح ...أ� ْر َ
جوك.
ال آ� َن ...لا َو ْق َت َل َديَّ ِل ْل ُم ِ
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َم َّد َي َد ُه َف َق َّر َب ال أ� ْو َ
الم َو َّظ َف عا َد َف َن ّحى
راق �ِإلى أ�ما ِم ِهِ� ...إلا أ� َّن ُ
راق �ِإلى َط َر ِف ّ
ال أ� ْو َ
ديد قا ِئل ًاُ :ك ْن عا ِقل ًا
الطا ِو َل ِةَ ،و َك َّت َف ذِراعَ ْي ِه ِم ْن َج ٍ
الس َف َر في ِمث ِْل هذا َّ
يا أ�با َ
هيب؟
الط ْق ِس ال َّر ِ
الخ ْي ُزرانِ  ،لماذا َت َت َع َّج ُل َّ
َح َم َل أ�بو الخَ ْي ُزرانِ ال أ� ْو َ
الم َو َّظ ِف ،ودا َر
راقُ ،ث َّم تَنا َو َل ال َق َل َم ِم ْن أ�ما ِم ُ
َح ْو َل ّ
ريق عَ ْودَتي،
الطا ِو َلة َح ّتى صا َر �ِإلى جا ِن ِب ِه َفان َْحنىَ ،و َد َف َع َل ُه ال َق َل َم .في َط ِ
ولك ِن ال آ� َن دَعْ ني أ� ْمشي .تَنا َو َل ال َق َل َم َ
دون َوعْ ٍيَ ،و أ�خَ َذ
َس أ� ْج ِل ُس ِع ْن َد َك ساعَ ًةِ ،
ُي َو ِّق ُع ال أ� ْو َ
راق َوهُ َو َي ْرت َُّج ب َّ
حين َم َّد أ�بو الخَ ْي ُزرانِ
الم ْك ِ
بوت ِ
ِالض ِح ِك َ
.ولك ْن َ
َي َد ُه ِل َي َتنا َو َلها ،خَ َّب أ�ها َورا َء َظ ْه ِر ِهَ ،و َم َّد ذِراعَ ُه ال أ�خْ رى َب ْي َن ُه َو َب ْي َن أ�بي الخَ ْي ُزرانِ .
ـ في الم َّر ِة القا ِد َم ِةَ ،س أ� ْذهَ ُب َم َع َك �ِإلى ال َب ْص َر ِة ...أ�تُوا ِف ُق؟
َ
قال أ�بو الخَ ْي ُزران راجِ ف ًا ،وهُ َو َي ُم ُّد ذِراعَ ُه محا ِو ًلا أ� ْن َي ِص َل �ِإلى ال أ� ْوراقِ
ُ ...موافِقٌ  .ا ْق َت َح َم أ�بو الخَ ْي ُزرانِ ال ُغ ْر َف َة ال أ�خْ رى وهُ َو ُي َح ِّد ُق �ِإلى ساعَ ِت ِه ..كان َْت

اختلاط ال� أ ْص ِ
ُ
وات.
َص َخب:

قيع ال أ� ْوراقِ ال أ�خْ رى َل ْم َي ْس َت ْغ ِر ْق أ� ْك َث َر ِم ْن
تُشي ُر �ِإلى الثّا ِن َي َة عَ شْ َر َة �إلا ُر ْبع ًاَ ..ت ْو ُ
دَقي َق ٍةَ .ق َف َز َّ
الد َر َج َمثْنى َمثْنى َح َّتى صا َر أ�ما َم س ّيا َر ِت ِهَ .ح َّد َق �ِإلى الخَ ّزانِ َل ْح َظ ًة،
الح َ
ديد عَ لى َو َش ِك أ� ْن َي ْن َص ِه َر ت َْح َت ِت ْل َك الشَّ ْم ِس ال َّرهي َب ِة.
َوخُ ِّي َل �ِإ َل ْي ِه أ� َّن َ
الم َح ِّر ُك ل أ� َّولِ َض ْغ َط ٍةَ ،ف أ� ْط َل َق ِل َس ّيا َر ِت ِه ال ِع َ
نان ِل َي َتجا َو َز أ� َّو َل ُم ْن َع َط ٍف
ْاس َت َ
جاب ُ
الس ّيا َر َة ِب ُع ْن ٍفَ ،وت ََس َّل َق َف ْو َق ال َع َج ِل� ،إلى
َي ْح ُج ُب ُه عَ ْن َم ْر َك ِز ِ
لاع .أ� ْو َق َف َّ
الم ْط ِ
الساعَ ُة تُشي ُر �إلى الثّا ِن َي َة عَ شْ َر َة �ِإ ّلا ِت ْس َع دَقا ِئ َق.
َس ْط ِح الخَ ّزانِ ِ ..
كانت ّ
توح ٌةَ ،
كان َو ْج ُه أ�بي الخَ ْي ُزرانِ َمشْ دود ًا �ِإ َل ْيها ُم َتشَ ِّن َج ًاَ ،و َش َف ُت ُه
ال ُف َّوهَ ُة َم ْف َ
صاح ب َِص ْو ٍت خَ شَ ب ٍِّي ياب ٍِس :أ� ْس َع ُد! َد ّوى
الس ْفلى َت ْر َتجِ ُف بال ُّل ِ
هاث وال ُّرعْ ِبَ .
ُّ
داخ َل الخَ ّزانَِ ،فكا َد أ� ْن َي ْث ُق َب أ� ُذ َن ْي ِه َوهُ َو َي ْرت َُّد �ِإ َل ْي ِه .ا ْل َت َف َت َورا َء ُه َفشاهَ َد
الصدى ِ
َّ
قاط ِم َن
غاب ال ُق ْر ُص الحديدِيُّ ورا َء ِن ٍ
ال ُق ْر َص الحديدِيَّ َم ْفتوح ًا ُم ْس َت ِوي ًاَ ،و َف ْج أ� ًة َ
الصداعُ َي َت أ� َّك ُلهَ ،و َ
الما ِء الما ِل ِح َمل أ� ْت عَ ْي َن ْي ِهَ ..
كان ُي ِح ُّس ب ُّ
ِالدوا ِر �ِإلى َح ٍّد َل ْم
كان ُّ
هذ ِه ال ِّن ُ
قاط الما ِل َح ُة دُموع ًا ،أ� ْم عَ َرق ًا َن َز َف ُه َجبي ُن ُه ُالم ْل َت ِه ُب؟
َي ْع ِر ْف في ِه ..هَ ْل كان َْت ِ
ا ْن َز َل َق ِت ال ِف ْك َر ُة ِم ْن َر ْأ� ِس ِهُ ،ث َّم ت ََد ْح َر َج ْت عَ لى ِلسا ِن ِه:

ش في
اللُّهاثَ :ح ُّر ال َع َط ِ
الج ْو ِف.
َ

« ِلماذا َل ْم َي ُد ُّقوا ُج ْد َ
ران الخَ ّزانِ »؟

(غسان كنفاني :رجال في الشمس ،بتصرف)

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،وبِـ (لا) لِ ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
ُجيب بِـ (نَ َع ْم) لِ ْل ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
 -1ن ُ
الخ ْي ُز ِ
الحدو ِد.
ران َي ْعم ُل في َح َر ِ
�  أ ) ( -كا َن �أبو َ
س ُ
  ب ) ( -كان َِت ال ُم َّد ُة الَّتي ْاس َتغ َْر َقها ال ّرجا ُل الثَّلا َث ُة َو ُه ْم ِ
الخ ّز ِان َس ْب َع َدقائِ َق.
داخ َل َ
ْ
الخ ْي ُز ِ
ران َغ ْي َر َم ْقصو ٍد.
فين الثَّلا َث ِة في َم ْر َك ِز ال ِم ْطلا ِع لِ�أبي َ
خير ال ُم َوظَّ َ
ج ) ( -كا َن َت�أ ُ
الخ ْي ُز ِ
الس ّيا َر َة َت ْن َزلِ ُق َقليلا ً ثُ َّم �أ ْو َقفَها ،و َق َف َز ِم َن ِ
الخ ّز ِان .لِماذا؟
الباب �إلى َظ ْه ِر َ
َ -2ت َر َك �أبو َ
ران َّ
 -3أ� ِص ُف َك ْي َف خَ َر َج ال ِّر ُ
جال الثَّلا َث ُةَ :م ْر ُ
وان ،و أ�بو َق ْي ٍس ،و أ� ْس َع ُد ِم َن َ
الخ ّزانِ  .عَ لا َم َي ُد ُّل ذ ِل َك؟

ْ -4اض ُط َّر ال ِّر ُ
جال الثَّلا َث ُة �إلى أ� ْن َي ْخ َتبِئوا في َ
الخ ّزانِ ِ .لماذا؟
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ِ -5ل َم َل ْم ُيسا ِف ِر ال ِّر ُ
المعانا ِة ِم َن الشَّ ْم ِس ا ْل ُم ْل َت ِه َب ِة؟
جال الثَّلا َث ُة َل ْيل ًاَ ،ف ُي َو ِّفروا عَ َل ْي ِه ُم ال َّت َع َبِ ،
وش َّد َة ُ
 -6حا َو َل ال ِّر ُ
ذين َي ْع َم َ
َ
حاديث تا ِف َه ٍة،
لون في َم َح َّط ِة ا ْل ُحدو ِد ،أ� ْن ُيؤَخِّ روا أ�با الخَ ْي ُزرانِ  ،و َيشْ َغلو ُه ِب أ�
جال الثَّلا َث ُة ا َّل َ
تيج ُة؟
َفماذا كان َِت ال َّن َ
خاص ،وال أ� ْح ُ
كان ،وال َّز ُ
َ -٧ت َت أ� َّل ُف ال ِق َّص ُة ِم ْن عَ ناصِ َر ِع َّد ٍة هيَ :الم ُ
داثَ ،وال ُع ْق َد ُةُ .ن َوضِّ ُح ه ِذ ِه ال َعناصِ َر ِم ْن ِخلالِ ال َّن ِّص.
مان ،وال أ� ْش ُ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -:نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
الخ ْي ُز ِ
ران ُي َه ِّر ُب رِجالا ً في َخ ّزانِ ِه؟      
الحدو ِد ،لَ ْو َع َرفوا �أ َّن �أبا َ
فين الثَّلا َث ِة في ِم ْن َط َق ِة ُ
ف الْ ُم َوظَّ َ
 -1ما َم ْو ِق ُ
ُ -٢ن َو ِّض ُح َج َ
مال ال َّت ْصوي ِر فيما َي أ�تي:
الص َد أ�َ ،ف َبدا َ
وك أ� َّن ُه ُم َل َّطخٌ ب َّ
ِالد ِم.
أ�َ -ف َق ِد ان َْط َب َع ْت عَ َل ْي ِه عَ لا ِئ ُم َّ
ب-الس ّيا َر ُة ت َْمضي و َي ْه ِد ُر ُم َح ِّر ُكها ِمث َْل َف ٍم َج ّبا ٍر َي ْز َد ِر ُد َّ
ريق.
		
الط َ
َّ
َلالات ال ِعبا َر َت ْي ِن ال آ� ِت َي َت ْي ِن:
ُ -٣ن َو ِّض ُح د ِ
أ�َّ -
الط ْق ُس هُ نا في غا َي ِة ال ُبرو َد ِة.
ب -أ�ما َم ُك ْم َح ّما ٌم ُت ْر ِك ٌّي �آخَ ُر َب ْع َد َف ْت َر ٍة َوجي َز ٍة.
المعانا َة ا َّلتي
ِ -٤
ديلُ .ن َو ِّض ُح ُ
هذ ِه ال ِق َّص ُة ت َُمث ُِّل ُمعانا َة ال ِف َل ْسطي ِن ِّي ا َّلذي َف َّر ِم ْن وا ِق ِع ِهَ ،و َب َح َث عَ ْن وا ِق ٍع َب ٍ
َو َرد َْت في ال ِق َّص ِة.
ثالِثاً-
ف ال ِع ِ
بارات ال�آتِ َي َة في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
 -1نُ َو ِّظ ُ
الخ ّز ِان.
س ُهنا           	.بَ -ب ْع َد َف ْت َر ٍة           	.جُ -جدران َ
	�أ -ال َّط ْق ُ
 -2ن َْس َتخْ ر ُِج ُجذو َر ما َي�أْتي ِم َن ال ُم ْع َج ِم:
ال َق ْيظ ،الد َّْو ِريّاتَ ،ي ُمدُّ.

َن ٌ
شاط:

الس ِ
ؤال الَّذي َو َر َد في
ُجيب َعنِ ُّ
نَ ْق َر�أ رِوا َي َة َغ ّسان كنفاني (رجا ٌل في الشَّ مسِ) كا ِمل ًة ،ثُ َّم ن ُ
الخ ّز ِان»؟
نِها َي ِة ال َّد ْرسِ« :لِماذا لَ ْم َي ُدقّوا ُج ْدرا َن َ
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ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

عيد َ
	�بو سلمى :عَ ْب ُد َ
أ
طينيُ ،و ِل َد في َمدي َن ِة طولكر َم َس َن َة أ� ْل ٍف و ِت ْس ِع ِم َئ ٍة
الك ْر ِم ّيِ ،
ريم ُبن َس ٍ
شاع ٌر ِف َل ْس ٌّ
الك ِ
(المشَ َّرد)،
مانين (ِ )1980ل ْلميلا ِدِ .م ْن أ�عْ ما ِل ِه الشِّ ْع ِر َّي ِةُ :
و ِت ْس ٍع (ِ )1909ل ْلميلا ِد ،و ُت ُو ِّف َي َس َن َة أ� ْل ٍف و ِت ْس ِع ِم َئ ٍة و َث َ
فاح عَ َر ِب ِف َل ْسطين).
طين ريشَ تي) ،و ِم ْن ُم َؤ َّلفا ِت ِه ال َّن ْث ِر َّي ِةِ :
(ك ُ
و( ِم ْن ِف َل ْس َ

َس َنعو ُد

أ�بو سلمى /فِ َلسطين

الحبيـ َب ُة َك ْي َ
ـــــف أ� ْحيـــــــا
طيـــن َ
ِ -١ف َل ْس ُ

ضـاب؟
ـــــن ُسهو ِل ِ
بَعيــــــد ًا َع ْ
واله ِ
ـك ِ

الس
بـــــات
فــــــوح ُم َخ َّض
ُ
ٍ
ُ -٢تنادينـــــي ُّ

وفــــي آ
ضــــــاب
الخ
ال�فـــــــاقِ آ�
ثـــــــار ِ
ُ
ِ

ُ -٣تنادينـــــي َّ
يــــــات
باك
الش
ٍ
ـــــــــواط ُئ ِ
ِ

حـاب
وفي َس ْم ِع الز ِ
َّمان َصدى ا ْن ِت ِ

ُــــــــك ال َيتامــــــى
ُ -٤تنادينـــــــــــي مَدا ِئن
ِ

بـــــــــــــاب
ـــراك مَـــعَ ال ِق
ُتنــــــاديني ُق ِ
ِ

َ -٥غد ًا َسنَعــــــودُ أ
وال� ْج ُ
يـــــال ُت ْصغي

إ�ِلى وَ ْق ِع ُ
َ
الخطا ِعن
يـــــــاب
ْـــــــــد ال إِ�
ِ

يــــــات
ــــف دا ِو
َ -٦نعــــودُ مَـعَ العَ ِ
واص ِ
ٍ

ــــد ِس ِّ
الم َق َّ
هـــــــــــاب
والش
مَعَ ال َب ْرقِ ُ
ِ

الم َجنَّــــح أ
 -٧مَـــعَ أ
وال�غــاني
َــــل ُ
ال�م ِ
ِ

قاب
الم َحــــــــــــــــ ِّل ِق ُ
مَعَ الن َّْســــ ِر ُ
والع ِ

 -٨أ� َجــــ ْـل َستَعــــــودُ آ� ُ
لاف َّ
الضحــــــــــايا

َضحــــايا ُّ
َــــــــــــح ُك َّ
باب
الظ ْل ِم َت ْفت
ُ
ــل ِ

ضاب:ج ْم ُع َهضْ َب ٍة،
ال ِه
َ
الج َب ُل ال ُم ْن َب ِس ُط.
و ِه َي َ

فوح:ج ْم ُع َس ْفح ،وهو
الس
َ
ُّ
الج َبلِ .
�أ ْس َف ُل َ
دى:الص ْو ُت الْ ُم ْر َت ُّد
الص
َّ
َّ
ِ
س.
ال ُم ْن َعك ُ
كاء بِ َص ْو ٍت ٍ
عال.
الانْ ِتحابُ :الب ُ
باب:ج ْم ُع قُ َّب ٍة ،وهي
ال ِق
َ
س.
بِ ٌ
ناء ُم ْس َتدي ٌر ُم َق َّو ٌ
إِال�ياب :ال ُّرجو ُع وال َع ْو َدةُ.
ال ُعقاب:طائِ ٌر جار ٌِح،
والج ْم ُع ِع ْقبانٌ.
َ

ال ُمنا َق َش ُة:

المدا ِئ ُن وال ُقرى الشّ ا ِع َر؟
ِ -1لماذا تُنادي َ
طين؟
َ -2ك ْي َف َو َص َف الشّ ا ِع ُر ال َع ْو َد َة �ِإلى ِف َل ْس َ

َ -٣بدا ال أ� َل ُم َج ِل ّي ًا عَ لى الشّ ِاع ِر في بِدا َي ِة ال َق َ
صيد ِةُ ،ث َّم ت ََح َّو َل �ِإلى أ� َم ٍلُ .ن َو ِّض ُح ذ ِلك.
طيع ال َع ْي َش َبعيد ًا عَ ْن َو َطني؟ ِلماذا؟
 -٤هَ ْل أ� ْس َت ُ
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تيم ٌة ،هَ ْل نُوا ِف ُق الشّ ِاع َر عَ لى هذا ال َو ْص ِف؟ ِلماذا؟
طين ِب أ�نَّها َي َ
َ -٥و َص َف الشّ ِاع ُر َ
المدا ِئ َن في ِف َل ْس َ
الظ ْل ِم في ال َب ْي ِت ال أ�خي ِر؟ وما أ� ْش ُ
كال ُّ
 -٦ماذا عَ نى الشّ ِاع ُر ب َِضحايا ُّ
الظ ْل ِم ا َّلتي ت ََح َّد َث عَ ْنها؟
ُ -٧ن َو ِّض ُح َج َ
مال ال َّت ْصوي ِر في َق ْول الشّ ا ِع ِر :تُناديني َمدا ِئ ُن ِك ال َيتامى.
الساب ِِع؟
الم َح ِّل ِق وال ُع ِ
ِ� -٨إلا َم َي ْر ُم ُز الشّ ِاع ُر بِال َّن ْس ِر ُ
قاب في ال َب ْي ِت ّ
فاظ ا َّلتي ت َُد ُّل عَ لى ال أ� َل ِم ،وال أ� ْل َ
 -٩ن َْس َت ْخ ِر ُج من ال ّن ِّص ال أ� ْل َ
فاظ ا َّلتي ت َُد ُّل عَ لى ال أ� َم ِل.
عاط َفتانِ  .ما هُ ما؟
َ -١٠س ْي َط َر ْت عَ لى الشّ ا ِع ِر ِ
يات ا َّلتي ت َُد ُّل عَ لى ال أ� ْفكا ِر ال آ� ِت َي ِة:
ُ -١١ن َع ِّي ُن ال أ� ْب َ
رين عَ لى ال َع ْو َد ِة �ِإلى َو َط ِن ِهم.
أ�ِ� -إ ْصرا ِر ُ
الم َه َّج َ
الح ِّر َّي ِة َم ْهما َ
الظلا ُمَ ،وعَ َّم ُّ
طال َّ
الظ ْل ُم.
		 بَ -س ُتشْ ِر ُق َش ْم ُس ُ
ش َبعيداً َع ْن َو َط ِن ِه.
ج -لا َي ْس َتطي ُع الشّ ِاع ُر ال َع ْي َ
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المبحث :اللغة العربية
الصف :السابع ال�أساسي
/
التاريخ/ :

دولــــة فلســــــــطين
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم/

ص ال�آتي ،ونجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
ّ
السؤال ال�أول :نقر أ� النّ ّ
يضحــي بزهــرة شــبابه فــي ســبيل قضيتــه العادلــة؛ يض ّحــي بح ّريّتــه؛ لتبقــى
ـطيني هــو الشــخص الــذي ّ
وال�أســير الفلسـ ّ
هامــة وطنــه مرفوعــة ،حيــث يتـ ّم اعتقالــه مــن بيــن �أفــراد �أســرته� ،أو مــن بيــن زملائــه فــي مــكان عملــه� ،أو اختطافــه مــن
بيــن المــا ّرة فــي الشــوارع العا ّمــة ،فيقضــي مـ ّد ًة مــن ال ّزمــن يحتــرق فــي ســجون ظالمــة ،بــل قــل :فــي زنازيــن لا تصلــح
للعيــش ال�آدمـ ّـي.
الفلسطيني؟ ( .............................................................علامة)
َ -1م ْن هو ال�أسير
ّ
ص؟ ( ................................................علامة)
� -2إلى �أ ّي نوع من ال�أدب ينتمي هذا النّ ّ
( 8علامات)

 -3يتع ّرض ال�أسير ل�ألوان عديدة من المعاناة ،نذكر اثنتين منها( ................................. .علامتان)
 -4نوظّف كلمة (هامة) في جملة مفيدة من �إنشائنا( ...........................................علامة)

 -5ما سبب كتابة الهمزة في (زملائه) على نبرة؟( ..............................................علامة)
(علامتان)
 -6نب ّين علامة �إعراب الكلمة التي تحتها خ ّط ،ونع ّين فاعلها.
علامة ال�إ عراب ............................... :الفاعل.......................... :
**********
المحفوظات ( 3علامات)
السؤال الثاني:
ّ

ص ال�آتي ،ث ّم نضع إ�شارة ( ) أ�مام العبارة الصّ حيحة ،و إ�شارة ( )Xأ�مام العبارة غير الصّ حيحة:
 -1نقر أ� النّ ّ
فلسطين الحبيبة كيف �أحيا
فـــوح مخضّ ٍ
بات
الس ُ
تناديني ّ
غداً سنعود وال�أجيال تُصغي

ِ
والهضاب
بعيداً عن سهولِ ِك
ِ
الخضاب
وفي ال�آفاق �آثــــار
الخطا عند ال�إ ِ
يـــاب
�إلى وقع ُ

�أ -يبدو الشّ اعر في ال�أبيات السابقة سعيداً؛ ل�أن ّه يعيش في رحاب وطنه.
ب -في ال�أبيات السابقة �إشارة �إلى حتمية العودة.
ج� -أظهر الشّ اعر في البيت ال�أخير عدم استسلامه.
د -ضد كلمة (�أحيا) في البيت ال�أول هو (�أعيش).

(علامتان ونصف)

( )
( )
( )
( )
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هـــ -نشــرح البيــت الثانــي شــرحاً وافي ـاً............................................................. .
.............................................................................................
و -نكتب بيتاً �آخر من �أبيات القصيدة( ................................................ .نصف علامة)
*********
القواعد اللّغوية ( 4علامات)
السؤال الثالث :نم ّيز بين النّكرة والمعرفة في ال�أسماء الّتي تحتها خطوط فيما ي أ�تي:
ّ
 -1نم ّيز بين النّكرة والمعرفة في ال�أسماء الّتي تحتها خطوط فيما ي�أتي:

(علامتان)
(علامتان)

ولا يســتطيع ال ّرجــل �أن يكــون رجــلا ً تــامّ ال ّرجولــة حتّــى يجــد �إلــى جانبــه زوجــة تبعــث فــي نفســه روح الشّ ــهامة
واله ّمــة ،وتغــرس فــي قلبــه كبريــاء المســؤولية ،وعظمتها.
(علامتان)
		
 -2نصنّف ال�أفعال ال�آتية �إلى معتل وصحيح ،مع بيان نوع ك ّل منهما:
التّقى........................................................ :
استولى........................................................ :
تساء َل........................................................ :
قف........................................................... :
ْ
********
ال�إ ملاء ( ٤علامات)
السؤال ال ّرابع:
ّ

(علامتان)

 -١نكتب مضارع الفعلين ال�آتيين:

(علامة)
� -أ َّم................ :

 �أ َك َل......................... :		
 -٢نصل ال�أحرف ال�آتية ،مع مراعاة كتابة الهمزة فيها كتابة صحيحة:
 َت س ا َء َل................ : َت ه ْـ ِن َء ة.................. :ّ
الخط (علامة)
السادس :نكتب العبارة ال�آتية بخ َّطي النّسخ ،وال ّرقعة:
السؤال ّ
ّ

صحابي جليل ،وعمرو بن العاص فاتح ِمصر.
عبد الله بن عمر
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(علامة)

التّعبير (علامتان)
السؤال الخامس :نرتّب الجمل ال�آتية؛ لتشكيل فِقرة مترابطة ذات معنى:
ّ
 -١وير ّجح العلماء �أن ّه انتقل من �أحد الحيوانات البرية �إلى ال�إ نسان.
 -٢وهذه المرة الثّالثة التي يصيب بها فيروس كورونا البشر.
 -٣ينتمي فيروس كورونا المستج ّد لسلسلة فيروسات كورونا المعروفة بتس ّببها ب�أمراض تن ّفس ّية للبشر.
ِف وقتها بـ (سارس).
 -٤ظهر للمرة ال�أولى في الصين ،متس ّبباً بمتلازمة التّن ّفس الحا ّدة ،و ُعر َ
نصح بتجنّب ملامسة العينين وال�أنف والف ّم في حالة ملامسة �أ ّي سطح خارجي.
 -٥لذا ُي َ

 -٦ينتقــل الفيــروس عــن طريــق المخالطــة المباشــرة لشــخص مصــاب� ،أو التّع ـ ّرض لــرذاذ شــخص مصــاب عــن طريــق
العطــس.
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
. ............................................................................................
انتهت ال�أسئلة
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